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Methodologie
www.antisemitisme.be telt, sinds het jaar 2001, de som van de antisemitische
daden die gepleegd worden op heel het Belgische grondgebied.
Deze website, beheerd door een groep vrijwilligers, wordt gesteund door het Centraal
Israelitisch Consistorie van België (CICB), in nauwe medewerking met het
Coordinatie Komité Van de Joodse Gemeenten Van Antwerpen (CKJGA) en het
Bureau Exécutif de Surveillance Communautaire (BESC).
De daden worden opgenomen via « hotlines » van het CKJGA en het BESC (cf. laatste
bladzijde), alsook via antisemitismebe@hotmail.com en via dagelijkse contacten met
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKRB), de
openbare instantie die belast is met de bestrijding van het racisme en de
discriminatie in België.
Zo gauw wij melding krijgen van een antisemitische gebeurtenis, wordt deze
geanalyseerd en zeer nauwgezet gecontroleerd voor we overgaan tot de publicatie op
onze website www.antisemitisme.be, waar we overigens ook de PV-nummers die ons
worden meegedeeld vermelden.
Deze incidenten worden vervolgens verzonden naar het CGKRB, dat, naast het
slachtoffer, eveneens klacht tegen de afgekeurde handeling kan indienen.
Het CGKRB en www.antisemitisme.be werken op dagelijkse basis samen. Op die
manier kunnen de antisemitische handelingen in beide richtingen meegedeeld
worden zodat het CGKRB en www.antisemitisme.be over zo volledig en recent
mogelijke informatie beschikken.
De incidenten worden eveneens verzonden naar het CICB, het FJO (Forum der
Joodse Organisaties - Antwerpen), het CCOJB (Comité de Coordination des
Organisations Juives de Belgique) en de Joodse Sociale Dienst om een juridische en
psychologische opvolging te waarborgen.
Er is trouwens een « waakzaamheidscel »opgezet die regelmatig de evolutie van de
dossiers i.v.m. antisemitisme bijhoudt en bijwerkt. In deze cel, die door het CVGK
bestuurd wordt, zitten leden van het CVGK, van de CCIB, van het FJO, van het
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CCOJB, van de website www.antisemitisme.be en van de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen.
De getelde handelingen betreffen niet alleen de antisemitische handelingen, maar
eveneens de handelingen die onder het negationisme vallen.
De soorten vastgestelde handelingen worden per categorie ingedeeld, naargelang zij
onder aanslag, agressie, dreiging, diefstal, profanatie vallen (of vandalisme), of dat zij
onder de ideologie vallen (die de beledigingen en de anti-semitische woorden
omvatten die in de pers, in pamfletten, op internet worden gehouden...). Sinds 2009
onderscheiden wij trouwens nog een extra categorie, die van de antisemitische
uitlatingen, omdat het aantal daarvan te groot werd om ze nog langer binnen het
«ideologische» te plaatsen.
Een classificatie wordt eveneens verwezenlijkt naargelang de handelingen tegen
natuurlijke personen worden begaan, tegen gemeenschappelijke gebouwen en
instellingen of op een openbare plaats (waar ook internet deel van uitmaakt).
Zij worden eveneens per stad geclassificeerd. Wanneer handelingen zoals de
onderwerpen verspreid in kranten of op Internet, worden geteld, als deze de grenzen
van een enkele stad overschrijden, worden zij in een rubriek met de titel « België »
geplaatst.
Aan het einde van het geanalyseerde jaar wordt een laatste kruising van de informatie
van www.antisemitisme.be en va het CGKRB uitgevoerd voor de publicatie van het
verslag.
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Analyse van de antisemitische incidenten
in 2009
Inleiding
Dit jaar heeft het aantal antisemitische daden alle records verbroken sinds de telling
ervan in België in 2001 begon. België is niet het enige land dat zo een verhoging
meemaakte, deze trend werd wereldwijd geconstateerd. In vele landen zijn gebouwen
van joodse instellingen, waaronder synagogen, beschadigd en verbrand. Joodse
mensen werden niet bespaard, men heeft gevallen van steekpartijen en fysieke
aanvallen geconstateerd.
De evenementen in het Midden Oosten zijn zonder enige twijfel gelinkt aan deze
verhoging van antisemitische daden. Zo hebben de joodse gemeenschappen in
december 2008 en januari 2009 een belangrijke verhoging van aanvallen ondergaan.
Deze periode komt overeen met de evenementen in Gaza en de operatie « Gegoten
Lood».
In het midden van het jaar 2009 zijn de antisemitische aanvallen terug gedaald naar
het normale gemiddelde, maar tijdens Hannoeka (lichtjesfeest) heeft men
verschillende beschadigingen van Hannoekiot (kandelaars) wereldwijd gezien, door
alle types groepen (christenen, neo-nazi‟s, moslims).
Naast fysiek antisemitisme, is de grootste zorg het ideologisch antisemitisme. Men
constateert een constante golf propaganda tegen het bestaansrecht en de erkenning
van Israel als joodse staat. Deze propaganda wordt geleid door linkse en propalestijnse organisaties en wordt door hen verspreid binnen de publieke opinie (door
middel van betogingen, pamfletten, geschreven pers, radio, televisie, internet, …)
Deze tendens die men overal ter wereld merkt, heeft een verhoging van de angst door
de leden van de verschillende joodse gemeenschappen om in het openbaar te komen
met duidelijke joodse symbolen met zicht meegebracht.
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Algemene vaststellingen
Tussen 1 januari en 31 december 2009 werden er 109 incidenten gerapporteerd
over heel België. Het gaat hier om het grootste aantal wandaden sinds
www.antisemitisme.be in 2001 begon met het publiek maken van antisemitische
incidenten. In vergelijking met 2008 is er zelfs een stijgen van 49,3%.
Met uitzondering van de piek van 62 vastgestelde gebeurtenissen in 2002 die volgde
op de Israëlische operatie in april van dat jaar en op het verhaal Jenin, stellen wij een
constante vooruitgang vast van het aantal antisemitische handelingen op Belgisch
grondgebied.

Jaar
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Aantal incidenten
30
62
28
46
60
66
69

2008

73

2009

109

Total

543
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Deze groei is te wijten aan verschillende factoren die niets met toeval te maken
hebben:
- De dagelijkse samenwerking tussen www.antisemitisme.be en het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding : deze twee organisaties
werken sinds een aantal jaren nauw samen waardoor het mogelijk wordt om in
twee richtingen snel incidenten te melden.
- Een grotere oplettendheid van internetgebruikers t.o.v. antisemitische en
negationistische uitlatingen op fora ;
- Het importeren van het Palestijns-Israëlisch conflict in België. Vooral na de
operatie « Gegoten Lood » in 2009, zagen we een sterke neiging hiertoe.
Het overbrengen van het Israelisch-Palestijns conflict naar België
Het einde van 2008 en het begin van 2009 waren het decor van een zeer groot aantal
antisemitische incidenten in België.
Als reactie op de duizenden Qassam- en Gradraketten die vanuit Gaza op het zuiden
van Israël worden afgevuurd, heeft het Israëlische leger besloten de operatie
«Gegoten Lood» («Cast Lead operation») op te starten. In tegenreactie werden er
talrijke manifestaties opgezet in grote steden als Brussel, Antwerpen, Luik, Charleroi
en Gent, soms zelfs in andere kleinere steden.
De mobilisatie, vooral van de arabisch-islamitische bevolking was groot. Op deze
betogingen werden verschillende gevallen van verbale excessen, zowel verbale
(slogans) als fysieke (vandalisme) geconstateerd.
De antizionistische en antisemitische
slogans waren talrijk. Het hakenkruis
werd regelmatig met de Davidster
geassocieerd terwijl Israël en de Joden
vaak met de nazi‟s vergeleken werden.
Hamas- en Hezbollahvlaggen wapperden
in de menigte, Israëlische vlaggen werden
dan weer verbrand. Slogans als «Hamas,
Djihad, Hezbollah» werden ook in de
Brusselse, Antwerpse en Luikse straten
gescandeerd, zelfs tot in Charleroi.
Betoging in Antwerpen: 31/12/2008
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We zijn de laatste tijd getuige geweest van een toenemende « nazificatie » van het
Palestijns-Israëlisch conflict. De instelling die extreemrechts in de gaten houdt,
www.resistances.be, heeft binnen ditzelfde kader meerdere malen gevraagd aan het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen om klacht neer te leggen voor verschillende
incidenten die waargenomen werden tijdens de nationale manifestatie op 11 januari
2009. Het Comité voor de Coördinatie van Joodse Organisaties in België (CCOJB)
legde ook klacht neer tegen de 86 organisaties die manifestanten probeerden te
mobiliseren.
Incidenten
van
dezelfde soort waren reeds tijdens
de manifestatie van 31 januari 2008
opgetekend. Het Forum der Joodse
Organisaties heeft toen dan ook
klacht
ingediend
tegen
de
organisator van deze manifestatie,
de Arabisch-Europese Liga (AEL).
Deze organisatie, waarvan de
verantwoordelijken reeds door het
Belgische
gerecht
werden
veroordeeld, verspreidt via zijn
website
antizionistische
en
antisemitische berichten.
Betoging in Brussel : 11/1/2009

Tijdens januari 2009 alleen al telden we maar liefst 41 incidenten, ondanks het
unilaterale staakt-het-vuren dat Israël op 19 januari afkondigde.
Bij de ergste incidenten rekenen we de volgende:
- Molotovcocktail (29/12) en vandalisme (5 et
7/1) tegen de synagoge van Charleroi ;
- Straatstenen (14/1) en Molotovcocktails (6/1)
voor de synagoge in de Paviljoenstraat ;
- Poging tot brandstichting tegen de liberale
synagoge in Vorst (5/1) ;
- Bedreigingen aan het adres van het Joodse
Agentschap (16 et 20/1), tegen de synagoge in
Oostende (15/1 en 20/2), het Joods museum
(13/1), en tegen de Union des Etudiants juifs de
Belgique (Vereniging van de Joodse studenten
in België), tegen het Forum (11/2) en de CCOJB
(7/1 en 11/2) ;
- Agressie jegens orthodoxe joden in een trein
(12/1) en in Brussel (27/1) ;
- Poging tot brandstichting in een Joods huis in
Antwerpen (3/1).
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De getroffen steden
De meest getroffen steden zijn Brussel (35) en Antwerpen (23), gevolgd door
Charleroi (4), het Waalse Brabant en Gent (3), Oostende (2) en Aerendonck (1).
Andere antisemitische of negationistische incidenten bestrijken op bredere basis het
hele Belgische grondgebied (en daarbuiten) en worden door de media (gedrukte pers,
televisie, internet enz.) bericht. Het gaat hier om 38 gevallen.
De soorten incidenten
Het aantal gewelddadige gedragingen tegenover leden van de joodse
gemeenschap zijn in 2009 ernstig toegenomen (+83%). We constateerden er vorig
jaar 11 terwijl er in 2008 “slechts” 6 gevallen waren. Ze vielen hoofdzakelijk voor in
Antwerpen (7) en Brussel (4).
Het aantal gevallen van bedreigingen en daden van
vandalisme en profanatie is duidelijk gestegen in vergelijking
tot de vorige jaren. Zulke incidenten hadden het vooral
gemund op organisaties en
gebouwen
van
de
joodse
gemeenschap (cocktail Molotovs,
brandpogingen,
dreigbrieven,
graffiti‟s…). Men telt zo 13
bedreigingen in 2009, tegenover 7
in 2008 (+86%) en 22 daden van
vandalisme ten opzichte van 9 in
2008 (+144%).
De ideologisch getinte incidenten (zoals scheldwoorden en publicaties in de pers
of op het internet) stegen naar 63 in 2009, tegenover 51 in 2008. Een steiging van
24%. Daar waar dat vroeger niet het geval was, maken we nu wel een onderscheid
tussen incidenten die op het internet plaatsvinden en die daarbuiten. In 2008 werden
er 20 antisemitische commentaren genoteerd, vorig jaar waren dat er maar liefst 34.
Dat aantal moet wel gerelativiseerd worden. Internetgebruikers schuilen namelijk
achter de anonimiteit die het internet biedt en kunnen zich dus met minder schroom
volledig laten gaan. Het is bovendien uiteraard onmogelijk om absolute cijfers te
hebben wat het aantal antisemitische uitlatingen op internet betreft. Het zou wel
mogelijk zijn om al onze tijd te steken in het afschuimen van Belgische fora, maar het
is niet onze bedoeling om alle statistieken exponentieel te doen stijgen.
Krantenfora zijn het vaakst slachtoffer van dit soort commentaren en de moderatoren
langzaam.
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Het
Centrum
voor
Gelijkheid van Kansen
werkt met dat soort sites
samen
om
de
administratoren
te
informeren
over
de
situatie en om ervoor te
zorgen
dat
zulke
commentaren vermeden
worden
daar
waar
mogelijk. Op de Federale
Computer Crime Unit,
een departement van de
federale politie die de
internetcriminaliteit in
de gaten houdt, wordt in
dat kader vaak beroep
gedaan.
De doelwitten
De misdaden die begaan werden tegen privébezittingen en fysieke personen
stegen afgelopen jaar met 25% t.o.v. 2008 (van 27 in 2008 naar 34 in 2009).
De gemeenschapsgebouwen en -instanties waren afgelopen jaar meer het
slachtoffer van antisemitisme met een stijging van 300%, namelijk van 5 gevallen in
2008 naar 20 in 2009. We stellen echter wel een piek vast aan het einde van
december die zich verder bevestigde in januari van dit jaar.
Tot slot van dit stuk nog de cijfers voor de openbare
plaatsen. Het aantal incidenten op openbare plaatsen
steeg afgelopen jaar van 41 in 2008 naar 55 (+34%).
Het gaat hier over zowel het aanbrengen van graffiti op
gebouwen als om persartikels en uitlatingen op het
internet.
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De relevantie van de cijfers
We hebben het hier over incidenten die ons gemeld werden of die tot een klacht
wegens racisme leidden. De cijfers die we in deze analyse gebruikt hebben reflecteren
een algemene tendens; het gaat hier niet om een exact beeld van het antisemitisme in
België.
Om over te gaan tot een juiste inschatting van dit fenomeen moet ook rekening
gehouden worden met incidenten die direct gericht waren tegen de orthodoxe
gemeenschap in Antwerpen, waarvan de slachtoffers nog slechts zelden reageren, en
dat ondanks de sensibilisering van de Antwerpse joodse organisaties en van de
politie. Het blijft echter een feit dat het precies deze gemeenschap is die, aangezien ze
gemakkelijk herkenbaar is aan de traditionele klederdracht, het vaakst het doel is van
antisemieten.
Voor veel mensen lijkt het melden van incidenten en het eventueel neerleggen van
een klacht bij de politie zelfs nutteloos, wat verklaard kan worden door het onthaal
dat zij dikwijls krijgen in sommige commissariaten en door het kleine aantal gevallen
die door justitie vervolgd worden.
Ten slotte melden we nog dat de incidenten die zich op het internet voordoen vanaf
nu in een aparte categorie geplaatst worden. Het gaat uiteraard om veel meer dan wat
wij op onze site kunnen melden, wij geven enkel maar de tendens van dit soort
incidenten weer.

antisemitismebe@hotmail.com
Tel : (nl) 03 218 91 00 / 0478 88 11 88 – (fr) 02 534 31 84 / 0498 91 29 19
Fax : 02 534 31 80

11

Conclusie
Ondanks de klassieke schommelingen van het aantal antisemitische incidenten op
ons grondgebied, moeten we toch enkele gegevens ter evaluatie voorleggen zodat het
fenomeen antisemitisme in België ter degen kan geschat worden:
- De cijfers rond het antisemitisme voor 2009 tonen duidelijk aan dat het
binnenbrengen van het Palestijns-Israëlisch conflict wel degelijk invloed
hierop hebben. De import gebeurt vaak na daden die door arabischislamitische jongeren gepleegd worden omdat die Israëliërs aan Joden
verbinden en de joodse gemeenschap ervan verdenken verdoken banden te
hebben met Israel. We dienen daar echter wel aan toe te voegen dat het niet
alleen om die bevolkingsgroep gaat wanneer we het hebben over het
binnenbrengen van het Midden-Oostenconflict. Wie er ook toe bijdragen zijn
de antizionistische propaganda van linkse of extreemlinkse organisaties,
bepaalde verkozenen die door partijen geronseld worden om stemmen te
trekken of ook de acties die door extreemrechtse militanten ondernomen
worden.
- Internet vormt tevens een medium die zijn gebruikers toelaat ongestraft
allerlei uitlatingen te doen omdat alles in de karakteriserende anonimiteit van
het internet gebeurt, vooral op discussiefora.
- We stellen vast dat veel slachtoffers van antisemitisme zich nog steeds niet
melden, ondanks de juridische en institutionele middelen die ter hun
beschikking staan.
Het verschijnsel antisemitisme laat zich niet alleen in cijfers vatten door de
opsomming van het aantal gemelde incidenten, maar wordt ook verklaard door de
algemene locale sfeer. Of de cijfers nu dalen of stijgen, waar het zeker ook om gaat, is
het gevoel van onveiligheid, dat de barometer van het antisemitisme is. Zolang de
leden van de joodse gemeenschap angst hebben om hun joods-zijn publiekelijk te
manifesteren, en zolang ze zich niet zoals elke andere Belgische onderdaan veilig over
straat kunnen bewegen met een duidelijk teken van hun religie (zoals de kippa of de
Davidster), zal het antisemitisme bestreden moeten worden.
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Antisemitische incidenten voor het jaar 2009
1. 28/12
Antisemitische uitlatingen op parlemento.wordpress.com
Als reactie op het verslag van de manifestatie die voor Gaza gehouden werd in
Brussel op 27 december 2009, staat op parlemento.wordpress.com volgend
antisemitisch commentaar van «Tibur le conquérant (de veroveraar)» :
« Arbitre des élégances et les mains maculées de sang d’enfants palestiniens,
pousse au crime d’un peuple à l’agonie ! Je ne parle à des porcs de ton acabit,
une rafale de Kalachnikov, c’est tous ce que méritent les raclures de ton
genre, qui sont la honte du peuple juif ! Dès que les merdes à forme humaine
sionardes professent leur connerie fascisante, c’est comme s’ils profanaient
les morts d’Auschwitz sans vergogne… Quand allez-vous réhabiliter Adolf
Hitler, sionistes sans scrupule ? Quand allez-vous l’introniser à Yad Vashem,
pourceau à forme humaine, honte du genre humain ? » (« De scheidsrechter
van elegantie met handen besmeurd door het bloed van Palestijnse kinderen
drijft een volk naar misdaad en doodsangst! Ik praat niet met varkens van
jouw soort. Een salvo van een Kalachnikov, dat is wat uitschot als jij
verdient, die de schande van het Joodse volk bent! Zo gauw de zionistische
drek die een menselijke vorm heeft aangenomen haar fascinerende gezever
verspreidt, lijkt het wel alsof ze de doden van Auschwitz zonder schaamte
profaneren… Wanneer gaan jullie Hitler rehabiliteren, stelletje zionisten
zonder scrupules? Wanneer gaan jullie hem kronen te midden van de Yad
Vashem, mens-zwijn, schande van het mensenras? ») De zaak is overgemaakt
aan het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen.
http://parlemento.wordpress.com/2009/12/27/un-millier-de-manifestants-abruxelles-pour-gaza/
2. 22/12
Antisemitische reactie op de website van het Vlaamse dagblad De
Standaard
Naar aanleiding van het artikel « Bosniër discrimineert Roma en Joden »
reageerde Roger Sioen als volgt: « Is het toeval dat sommige volkeren (rassen)
overal last hebben of zijn het de 'anderen' die stout zijn? »
3. 21/12
Antisemitische commentaren op een politiek forum van Google
Van de verschillende Googlegroepen is er een gewijd aan het thema «
Sionistes, juifs, Nazis mêmes ordures » (« Zionisten, Joden, Nazi’s, allemaal
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hetzelfde uitschot »). Er wordt onder andere gesproken over
orgaanverwijdering bij Palestijnen. Deze link werd aan het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen doorgegeven.
http://groups.google.be/group/fr.soc.politique/browse_thread/thread/617d3
736184124ec/fe38967f6097d5d7?lnk=raot&pli=1
4. 15/12
Pro-Palestijnse video op Youtube glijdt af naar antisemitisme
Op de site voor het delen van video‟s, www.youtube.com, verspreidt een zekere
Redouane een video met de titel « Palestine – Gaza ». In het rapnummer dat
hij erop brengt, gaat hij hevig tekeer tegen de VS (vooral tegen George W.
Bush) en Israël. Op 2‟02” hoorden we volgende zin: « Nos frères et sœurs sont
torturés par des Juifs et des Américains » (« Onze broeders en zusters worden
gemarteld door de Joden en de Amerikanen. ») Een surfer bracht het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen op de hoogte zodat er gevolg aan gegeven kan
worden.
http://www.youtube.com/watch?v=rXes7L0omlQ
5. 14/12
Drie « Chanoekavoertuigen » vernield in Ukkel
Op maandagavond werden drie auto‟s, die elk langs een chanoeka-kandelaar
stonden, vernield, de hanoucciot (kandelaars) werden afgerukt. De wagens
stonden in de Guilaan in Ukkel, vlakbij de Yeshiva (Talmoedschool). De
vandalen zijn jonge buren die, onder invloed van alcohol, hun huizen verlaten
hebben en de wagens en kandelaars beschadigden. De eigenaars van de auto‟s
hebben de procedures ingeleid om hun schade te verhalen en hebben klacht
neergelegd.
6. 5/12
Antisemitische graffiti naast de herdenkplaten ter ere van de
« Rechtvaardigen » van België
Een voorbijganger ontdekte graffiti onder de herdenkplaten die op de
Kunstberg, in het stadscentrum van Brussel tussen het Centraalstation en het
Koningsplein, zijn opgehangen ter ere van de « Rechtvaardigen » van België.
Wat er staat, kan als volgt gelezen worden: « B-More – Bitches ». Het voorval
is overgemaakt aan de bevoegde overheden.
7. 22/11
Antisemitische karikaturen en commentaren op een internetblog
De karikaturen en commentaren kunnen teruggevonden worden op een blog
van de site van La Libre Belgique. Buiten de karikaturen staan er onder andere
volgende uitlatingen: « L'heure est proche qui verra périr tous ceux qui ne
portent pas notre marque sur le front, notre marque sur la main. La marque
de la bête. Ce que vous appelez « étoile de David". Laissez-nous sacrifier de
l'humain pour honorer d'holocauste notre Dieu à nous. Celui que vous appelez
Satan! Laissez-nous nourrir les entrailles de la terre des entrailles
d'enfants! » (« Het uur waarop iedereen ons teken op hand en voorhoofd zal
dragen is nabij. Het teken van het beest. Wat jullie de “Davidster” noemen.
Laat ons een mens offeren om onze god te eren en te danken voor de
Holocaust. Onze god, die jullie Satan noemen! Laat ons het binnenste van de
aarde met de ingewanden van kinderen vullen! ») of: « C'est bien drôle le 21
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est un samedi et voilà que le guignol pisseur n'est pas à la syna-gogue pour
accomplir sa masturbation talmudique. » (« Het is wel grappig : de 21ste is
een zaterdag en nu gaat de pissende marionet niet naar de syna-goge (het
Franse woord « gogue » is een oud woord dat « vertier » betekent, hierop
wordt gezinspeeld door syna- en -gogue te splitsen, nvdr.) voor zijn
Talmoedische masturbatie. ») Deze uitlatingen en de karikaturen zijn
overgemaakt aan het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen zodat ze
opgevolgd kunnen worden.
http://mercenier.lalibreblogs.be/archive/2009/01/09/gaza-a-feu-et-asang.html
8. 20/11
Antisemitische karikatuur bij Saint-V in Brussel
Tijdens stoet die elk jaar georganiseerd wordt voor het feest van Saint-V
(Saint-Verhaegen, naar de oprichter van VUB-ULB, het studentenfeest dus)
werd op de wagen van de afdeling Politieke Wetenschappen een oude
karikatuur ontdekt die Joden met geld in verband brengt. De karikatuur
strookte niet met de rode draad die door de andere karikaturen (kritieken
tegen Islam en Christendom) getrokken werd.
9. 17/11
Hakenkruis op een Gentse façade
De eigenaars van het huis in kwestie (de enige Franstaligen in hun straat),
ontdekten „s morgens een hakenkruis en de initialen V.N.N. op de pasgeverfde
voorgevel van hun huis in een Gentse woonwijk. Ze legden klacht neer bij de
politie en lichten ook het Centrum voor Gelijkheid van Kansen over de zaak in.
10. 13/11
Antisemitische aanval op een tram in Brussel
Toen hij na het vrijdaggebed de synagoge aan de Regentschapsstraat te Brussel
verliet, stapte één van de gelovigen op een tram die voor de synagoge
geblokkeerd stond. Terwijl hij in de tram een plaats zocht kwam er een man
naar hem toe die hem vroeg of hij uit de synagoge kwam. Toen de gelovige daar
positief op antwoordde, kreeg hij een vuist in het gezicht. Het slachtoffer is
onmiddellijk van de tram gestapt maar legde geen klacht neer.
11. 10/11
Mezzouzot van de gevels van Antwerpse Joodse huizen afgerukt
De laatste weken is opnieuw het fenomeen opgedoken van mezzouzot die van
de deuren van Joodse huizen in Antwerpen worden afgerukt. In veel gevallen
is het enkel de mezzuzah die verdwijnt, maar soms wordt ook het plaatje dat de
mezzuzah aan de muur bevestigt mee verwijderd. Tot op vandaag zijn er geen
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verdachten opgepakt, maar de lokale politie verhoogt het aantal
nachtpatrouilles in de buurt. Er werden verschillende klachten neergelegd. PV
n°AN.18.LB.127217/2009 (4/10/09) / PV n°AN.18.LB.144969/2009 GF
(10/11/09)
12. 6/11
Antisemitische boodschap op Facebook
Een jonge internetgebruiker van 21 jaar ontving via Facebook een expliciet
antisemitisch bericht. In het bericht, dat door een zekere Etienne Ehrhardt
verstuurd werd, stond dit te lezen : « lire et faire suivre sinon ton compte
facebook sera supprimé. « Facebook devient très lent, la raison est qu’il y a
trop de juifs sur le réseau. Si vous voyez une photo de profil avec un gros nez,
une étoile ou un sac d’or d’origine douteux merci de nous le signaler, si vous
êtes vous-même un juif, merci de vous présenter au camp d’extermination le
plus proche. Par ailleurs, nous manquons de savons au concentré actif de
juifs. S’il vous plait, transmettez ce message à 15 autres utilisateurs en
utilisant les fonctions copier-coller pour montrer qu’il est actif. Qui n’envoie
pas ce message dans 2 semaines sera supprimé pour faire la place au
membre actif. » » (« Lezen en doorsturen, anders wordt je facebookaccount
verwijderd. « Facebook wordt erg langzaam, en dit omdat er te veel Joden op
het netwerk zitten. Als u een profielfoto ziet met een grote neus, ster of een zak
goud van duistere origine, gelieve ons dat dan te laten weten, als u zelf Jood
bent, gelieve u dan aan het kortstbijzijnde uitoeiingskamp te melden. Er
heerst trouwens een tekort aan zeep op basis van actief jodenbestanddeel.
Stuur dit bericht a.u.b. door aan 15 andere gebruikers door gebruik te maken
van de knippen-en-plakkenfunctie om te tonen dat die actief is. Degene die dit
bericht niet doorstuurt zal over twee weken verwijderd worden om plaats te
maken voor een actief lid. » ») Het bericht werd overgemaakt aan het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen.
13. 5/11
Antisemitische uitlatingen in Walibi
Toen een vrouw met vier kleine jongens naar het attractiepark Walibi ging ter
gelegenheid van een verjaardag, bevond het gezelschap zich op een bepaald
moment in de rij voor een attractie, met achter hen een groepje jonge
Antwerpse Maghrebijnen. Ze begonnen de vrouw en de kinderen uit te lachen
en op een bepaald moment bracht een van de jongeren de hitlergroet terwijl hij
luidkeels « Heil Hitler » riep. Dit werd meermaals onder gelach herhaald. De
begeleidster droeg een trui van het Israëlisch rugbyteam en bevestigt dat het
geroep en de gebaren voor haar bestemd waren.
14. 3/11
Fysiek geweld, scheldwoorden en antisemitische graffiti op de auto
van een Hogeschoolprofessor uit Brussel
Een professor psychologie van de HEB (Hogeschool Brussel), departement
pedagogie De Fré waarvan de gebouwen in de Berkendaalstraat liggen, kwam
(in het lokaal waar hij les gaf aan volwassen studenten die in de richting
opvoeder zitten) tussenbeiden in een geval van partnergeweld waarbij de man
zich gewelddadig gedroeg t.o.v. zijn vriendin. De professor, een vrouw van
joodse oorsprong, kreeg klappen en werd door de man in kwestie met
antisemitische scheldwoorden overladen. De volgende dag werd op haar auto
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antisemitische graffiti aangebracht met de woorden « sale juife (sic) » (« vuile
Jodin ») en een bedreiging. De directie en het lerarenkorps reageerden door
hun lessen te onderbreken. De studenten werden samengebracht en verteld
dat zulke daden onacceptabel zijn voor toekomstige opvoeders. Op vraag van
sommige professoren werd benadrukt dat het om antisemitisme ging. De
reactie van de leraren was unaniem vóór het slachtoffer. Het slachtoffer heeft
klacht ingediend bij de politie en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
heeft contact met haar opgenomen om haar bij te staan met de procedure.
15. 30/10
Antisemitische graffiti in het station Brussel-Schuman
Iemand kwam toevallig voorbij volgende graffiti in het station BrusselSchuman : « On ne devient pas assassins en exécutant les chiens, à mort les
Juifs ». (« Moordenaar word je niet door honden te executeren, dood aan de
Joden »).
16. 19/10
Antisemitische graffiti en hakenkruis op een werf in Beersel
Op de werf van een villa in Beersel werd graffiti ontdekt. Het gaat om de
boodschap « Arbeit macht frei » en een hakenkruis waar een bloem van
gemaakt is. De persoon die het voorval ontdekte en meldde, bracht ook de
politie op de hoogte.
17. 10/10
Antisemitische en negationistische affiches in het metrostation
Eddy Merckx in Anderlecht
Sinds 2 oktober hangen er twee kleine affiches in de lift van het metrostation
Eddy Merckx in Anderlecht. Op de eerste stond dat « De Joden de vijand van
het menselijk ras zijn » (« Les Juifs sont l'ennemi du genre humain »). Deze
affiche werd, toen ze door een getuige ontdekt werd, gedeeltelijk afgescheurd.
Drie dagen later hing er een ander affiche op dezelfde plaats, waar op
stond: « Auschwitz: 74.000 doden! "HERZIENING" » (« Auschwitz : 74.000
morts ! "REVISION" »). Dezelfde getuige scheurde het affiche af en nam haar
met zich mee. Op 10 oktober ten slotte, werd er een nieuw affiche bevestigd op
dezelfde plaats in het station, waarop te lezen staat: « De joden, dat
verschrikkelijke volk... altijd bloeddorstig ». « Les Juifs, ce peuple
abominable... Toujours sanguinaire ».) De zaak werd overgemaakt aan het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen, dat een klacht gaat indienen.
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18.9/10
Dreigbericht tegen Brusselse inwoners
Een inwoner van Ukkel ontdekte, toen hij zijn huis verliet, opgegraven
bloemen met een briefje erbij waarop een nagedachtenis aan Gérard Bull
stond, een Canadese ingenieur, ballistisch expert, die voor verschillende
landen gewerkt heeft, ook voor Irak. Hij leidde belangrijke onderzoeken naar
superkannonen die instaat zijn op zeer lange afstand of van op grote hoogte te
opereren. Volgens sommigen zou hij op 22 maart 1990 vermoord zijn door de
Brusselse Mossad. Er werd een verklaring afgelegd bij de politie door de
bewoner van het pand.
19. 6/10
Antisemitische en negationistische uitlatingen op de website van Le
Soir
Op het forum van dagblad « Le Soir » verklaarde iemand het volgende:
« ...espèce de fumier hypocrite! Bien sûr que vous l'êtes, et jusqu'à la moëlle
des os encore bien. Vous ne faites pas illusion une seconde sur ce terrain,
croyez-moi! Ca ne vous va pas du tout de faire le choqué. est ce pour montrer
à vos maitres que vous etes un fidele serviteur. Les juifs qui sont mort dans
les camp nazi font parti des juifs qui ne voulaient pas immigrer en Palestine.
et sans leurs immigration les plans des sionistes seraient tombé à l'eau. et il
fallait tromatiser le peuple Juif pour qu'il accepte l'idée de l'etat juif et qu'il
immigrent enfin. Hertzel (officiellement, fondateur du sionisme, réellement,
Dieu seul sait) lui même disait que les juifs devaient souffrir d'aVantage. ça
faisait parti des plans des sionistes depuis le début. Si les juifs (sincères)
découvrent cette tromprie historique, le monde entier changera. et certains
ont compris, et ont juré la fin de l'etat d'israel sur leurs mains.(j'espere qu'ils
tiendont parole) » («… stuk hypocriet uitschot! Natuurlijk bent u dat, tot in
merg en been zelfs. De illusie die u probeert te creëren houdt geen twee
seconden steek, geloof mij! Het gaat u totaal niet af, die zogezegd
gechoqueerde reactie. Moet u aan uw bazen laten zien wat voor een trouwe
dienaar u bent? De Joden die in de nazikampen omgekomen zijn, maken deel
uit van de Joden die niet naar Palestina wouden emigreren. En zonder hun
immigratie zouden de zionistische plannen in het water gevallen zijn. Het
was nodig om het Joodse volk te traumatiseren zodat het het idee van een
Joodse staat accepteerde en eindelijk naar ginds emigreerde. Hertzel
(officieel de stichter van het zionisme, wat hij echt is mag God weten) zei zelf
dat de Joden meer moesten afzien, dat maakte van in het begin deel uit van
de zionistische plannen. Als de (echt eerlijke) Joden die historische leugen
ontdekken, zal hun hele wereldopvatting veranderen. Sommigen hebben het
begrepen en hebben dan ook gezworen dat ze zouden helpen om de staat
Israël tot zijn einde te brengen (ik hoop dat ze die belofte nakomen »). « Le
Soir » werd door een surfster op de hoogte gebracht, alsook het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen. Op 7 oktober werd het commentaar naar aanleiding
van de melding door « Le Soir » weggehaald, net als alle andere commentaren
van « bruxelloup », die van de site geband werd.
20. 3/10
Blood and Honour houdt bijeenkomst in Arendonk
Tijdens een bijeenkomst van Blood and Honour in Arendonk (in de Kempen)
werden nazigezangen en -discoursen aangezet. Naar aanleiding van een van de
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speeches werd verklaard, en daarna herhaald door meer dan 100 deelnemers:
« We moeten strijden voor een Europa dat toebehoort aan het blanke ras. »
Tijdens de gezangen toonde een van de zangers een hakenkruis op zijn arm
terwijl hij zong: « We zijn er trots op dat we fascist zijn. » Er waren Belgische,
Duitse en Nederlandse deelnemers.
21. 15/9
Hakenkruisen in een Antwerps restaurant
Er werden hakenkruisen ontdekt op een deur in de toiletten van de Kelly's
Irish Pub aan de Keizerlei in Antwerpen. Een klant verwittigde de kelner en die
beloofde op zijn beurt de verantwoordelijke van het restaurant op de hoogte te
brengen.
22. 12/9
Antisemitische e-mail ontvangen door een Joodse organisatie in
Antwerpen
Een Joodse Antwerpse organisatie ontving via zijn website een anonieme email. In de dertien pagina lange mail stond alleen maar : : « Krijg allemaal de
bloedkanker in je zwarte aderen aaaaaaaaaaaaaaaaaa ». Er werd klacht
ingediend bij de Antwerpse politie.
23. 8/9
Antisemitische uitlatingen op de site van de PTB (Parti du Travail
belge)
Op de website van de PTB (Parti du Travail belge, of Belgische arbeidspartij)
staat sinds 2002 een tekst van Israël Shamir (een niet-jood trouwens), waarin
hij ondermeer dit schrijft : « Sans Etat juif, les juifs des Etats-Unis et des
autres pays reviendront à la vie normale, oublieront leurs rêves torrides de
domination mondiale et deviendront des citoyens respectueux de la loi de
leurs pays respectifs. » (« Zonder de Joodse staat zullen de Amerikaanse en
andere Joden die opnieuw een normaal leven leiden, hun wilde dromen over
wereldoverheersing laten varen en opnieuw respectvolle burgers worden die
de wetten van hun respectievelijke landen gehoorzamen. ») De tekst roept in
zijn geheel op tot een antisemitische retoriek in zijn meest traditionele vorm,
onder andere wanneer de auteur het « spinnenweb » van de « machtige
Joodse gemeenschap van de Verenigde Staten » (« réseau de connexions en
toile d’araignée » de « la puissante communauté juive des Etats-Unis »),
dat een hele reeks organisaties zou verbinden, vernoemt, of wanneer hij
schrijft dat « de Amerikaans-Joodse elite tot een Armageddon aandringt »
(« les élites juives américaines poussent à l’Armageddon »). De zaak werd
opnieuw overgemaakt aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en de
CCOJB heeft klacht neergelegd tegen de PTB wegens antisemitisme.
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http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1ABCM&obi
d=15539
24. 8/9
Antisemitisme
en
negationisme
in
een
Antwerps
kinderopvanggezin
Een Antwerps kinderopvanggezin, dat door Kind & Gezin erkend was, heeft in
zijn living een portret van Adolf Hitler hangen, evenals een grote collectie van
nazieliteratuur. In een reportage van Terzake verklaarde een vrouw onder
andere dat « Hitler zijn visies fenomenaal waren ». Vervolgens
minimaliseerde ze de Shoa : er zouden maar 6 miljoen doden geweest zijn in
totaal en het Joodse aandeel daarvan nog veel kleiner: « Al die zever over die
joden. Dikke zeik en zever. Het waren zes miljoen slachtoffers in totaal, maar
de joden vormden slechts een klein deel van het totaal ». Het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen heeft een klacht neergelegd op basis van overtreding
van zowel de wet op het negationisme als op die tegen racisme (oproep tot
racisme en antisemitisme).
25. 8/9
Antisemitische verwijzing op een internetforum
In het kader van een discussie over het thema « Joden, slachtoffers zoals
steeds, altijd en overal... », dat we via de volgende link vonden
(http://forum.politics.be/showthread.php?p=4323039), heeft een surfer
onder het pseudoniem « Nestor Burma » een aantal antisemitische
karikaturen gepubliceerd en een link achtergelaten naar de website
http://www.herveryssen.net/www/.
Een
andere
oplettende
surfer
contacteerde onze website en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. De
laatste heeft het dossier overgemaakt aan de cel voor cyberhaat zodat er gevolg
aan gegeven kan worden.
26. 2/9
Antisemitische uitlatingen op Facebook
Nadat ze een « vrienden »-verzoek van iemand geaccepteerd had met een vrij
neutraal profiel ontdekte een gebruikster van Facebook op de « muur » van die
persoon het volgende bericht: Het nieuwe contact: « emmerde les juifs qui
occupent illégitimement la Palestine, et qui usent des armes chimiques contre
la population civile !!!!!!!!! » (« De pot op met de Joden die zonder dat ze daar
recht op hebben Palestina bezetten en die chemische wapens inzetten tegen de
bevolking!!!!!!! ») De gebruikster: « je pense que ces propos orduriers sont à
ton image! Sache qu'un minimum d'histoire t'éviterait conneries et
débordements insalubres! De ce pas je te dégage de mes FB Friends. Voici
donc les limites de ce système! Et n'oublie jamais qu'il n'y a qu'une seule
démocratie dans la région et c'est Israël. Adieu, malfaisant. » (« Die vuile
commentaren mag je toch voor je eigen rekening nemen! Je weet toch dat een
minimale kennis van de geschiedenis dit soort idiote onzin en uitspattingen
zouden vermijden? Ik verwijder je onmiddellijk van mij FB-vrienden. Dit
gaat duidelijk de limieten van het systeem te buiten! Vergeet vooral niet dat
er maar een enkele democratie bestaat hier in de buurt, Israël. Salut,
verderfelijke. ») Het nieuwe contact (via e-mail): « vous êtes une honte pour
l'humanité ! depuis 60 ans vous occupez la Palestine. Alors ton histoire c'est
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du révisionisme ! les juifs n'ont pas fini de souffrir (de leurs fautes) » (« U
bent een werkelijke schande voor de mensheid! Jullie bezetten Palestina al 60
jaar lang. En die geschiedenis van jou, dat is puur revisionisme! De Joden
zijn nog lang niet klaar met lijden (door hun eigen toedoen »). Er werd klacht
neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
27. 17/8
Antisemitische commentaren op de site van Le Vif
Naar aanleiding van een artikel met als titel « Human Rights Watch dénonce
la propagande israélienne » (« HRW wijst Israëlische propaganda af ») dat
op de website van Le Vif/L'Express gepubliceerd werd, verschenen volgende
commentaren: « Enebre (zondag 16 augustus 2009 18:08:32) : tous ces
commentaires ressembles plus à de l'eau versée dans un bocal pour y noyer le
poisson. La solution au problème millénaire que représente le peuple d'Israël
serait sa disparition de la face de la terre. » (« Al deze commentaren lijken
meer op het spreekwoordelijke water dat naar de zee gedragen wordt. De
oplossing voor het duizendjarig probleem dat het Israëlische volk levert
zou zijn dat het van de aardbodem verdwijnt. »). « Direct (maandag 17
augustus 2009 10:21:20) : 1/2 Frappez fort là où ça fait mal pour envoyer un
message aux autorités israélites: Parmi les produits israéliens à boycotter:
(...) » (« Je moet hard slaan waar het pijn doet, alleen zo kan je een duidelijke
boodschap aan de Israëlische autoriteiten overbrengen: dit zijn een paar
Israëlische producten die geboycot moeten worden: (...) »). Een stuk verder in
zijn tekst schrijft hij: « On commence à connaître la réthorique des israéliens
car quand on vole un pays on peut voler tout le reste! » (« We beginnen de
retoriek van de Israëliërs te kennen, want als je een land kan stelen, dan kan
je alles stelen! »). Na een reactie van een bezoeker van de site werden deze
commentaren verwijderd.
http://www.levif.be/actualite/monde/72-58-37945/-i-human-rights-watch--i-denonce-la-propagande-israelienne.html#reagir
28. 9/8
Vandalisme tegen de synagoge van Waterloo
Onbekenden pleegden vandalenstreken tegen de synagoge in Waterloo. Buiten
het isolatiemateriaal dat in de brievenbus gespoten werd die op die manier
ontoegankelijk gemaakt is, werden de voordeur en twee van de treden die naar
de deur leiden met zwarte olie besmeurd. Bovendien werd er een hakenkruis in
het grint getekend. De verantwoordelijken van de synagoge hebben de feiten
aan de politie gemeld en er werd een PV opgesteld (PV n°004395/09)

antisemitismebe@hotmail.com
Tel : (nl) 03 218 91 00 / 0478 88 11 88 – (fr) 02 534 31 84 / 0498 91 29 19
Fax : 02 534 31 80

27

29. 25/7
Aanzet tot negationisme op de website van het islamitisch cultureel
centrum van België
Op de website van het islamitisch cultureel centrum van België,
www.centreislamique.be, vonden we een link terug naar « AbdulBasit
AbdulSamad
(WARSH)
»,
waardoor
we
op
website
www.english.islamway.com kwamen. Deze site, waarvan de server zich in
Saoedi-Arabië bevindt, publiceert politieke artikelen in het Engels en
uittreksels van het negationistische boek « New zionism », door Abdallah H.
Al-Kahtany. Deze laatste alludeert ondermeer op de « Zionist Propaganda
and the Myth of Holocaust ». Hij stelt het bestaan van de gaskamers en het
aantal Joden die gestorven zijn onder het naziregime. Een surfer legde op 25
juli klacht neer bij de Procureur des Konings van Nijvel en verwittigde het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen. Na meerdere tussenkomsten van onder
andere het Centrum, werd de link op 21 september verwijderd van de site.
www.english.islamway.com/bindex.php?section=all_article&topicid=46
www.english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=466
http://parlemento.wordpress.com/2009/09/08/promotion-dunegationnisme-sur-le-site-du-centre-islamique/
30. 22/7
Binnen het kader van een artikel dat gepubliceerd werd op de website van het
blad Vif (www.vif.be) met als titel « Les Etats-Unis s'opposent à la
construction d'une colonie à Jérusalem » (« De VS verzetten zich tegen de
bouw van kolonies in Jeruzalem »), hebben verschillende bezoekers
antisemitische uitspraken gedaan. Onder andere deze van een zekere « JDN »:
« Parce qu'ils ont le pognon ils croient tout se permettre, casser du
palestinien, du libanais etc...qu'on leur fasse payer ce qu'ils ont détrui, mais
de cela personne n'en parle et s'écrase devant eux. Hitler leur a appris ce qu'il
fallait faire. Et ils appliquent la leçon. » (« Ze denken dat ze zich alles kunnen
permitteren omdat ze geld hebben, Palestijnen ombrengen, Libanezen enz. Ze
zouden alles wat ze vernielen moeten betalen, maar daar wordt niet over
gesproken en iedereen wijkt voor hen. Hitler heeft hen geleerd wat ze
moesten doen. En ze passen hun les toe. ») Het voorval werd, nadat het aan
ons werd doorgegeven, overgemaakt aan het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen.
http://www.levif.be/actualite/monde/72-58-36862/les-etats-unis-sopposent-a-la-construction-d-une-colonie-a-jerusalem-.html
31. 16/7
Antisemitische uitlatingen van een restaurateur tegen een
hotelhouder in Brussel
De verantwoordelijke van een hotel in Brussel Centrum had aan zijn overbuur,
een Grieks restaurant, gevraagd om vanaf diens verdieping een foto te mogen
maken van zijn hotel. Toen hem dat geweigerd werd door de eigenaar van het
restaurant, ging de hotelhouder terug naar zijn hotel. Een tijdje later echter
kwam de restaurateur naar het hotel toe om uitleg te vragen over de discussie
die hij met zijn vrouw gehad had. Hij was duidelijk opgewonden en
schreeuwde op bedreigende manier. Toen de hoteleigenaar naar buiten kwam
en de restaurateur vroeg te kalmeren, zei de laatste het volgende: « Toi et moi,
on n’est pas de la même race ! Moi, je suis grec et toi tu es juif et avec des sales
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Juifs de ton espèce, moi je ne discute pas » (« Jij en ik, wij zijn niet van
hetzelfde ras! Ik ben Griek en jij Jood, en met vuile Joden als jij spreek ik niet
»). De hotelhouder heeft klacht neergelegd bij de politie. Het dossier werd
overgemaakt aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. (PV n°
BR.56.LL.095622/2009)
32. 5/7
Orthodoxe jood wordt ondergespuwd
Een orthodoxe jood die door de straten van Antwerpen liep, werd door een
voorbijrijdende automobilist bespuwd. Er werd klacht ingediend bij de
Antwerpse politie en de nummerplaat van de wagen werd opgenomen.
33. 11/6
Joodse kinderen in Antwerpen met stenen bekogeld
Op donderdagavond, rond 6 uur heeft een groep Noord-Afrikaanse jongeren
stenen en andere projectielen naar joodse kinderen van de orthodoxe
Belzgemeenschap gegooid. Na hun misdaad vertrokken de jongeren naar het
Centraal Station. De politie werd op de hoogte gebracht.
34. 5/6
Geval van agressie tegen een orthodoxe Jood in Antwerpen
Op vrijdag avond rond 8 uur heeft een groep van vier of vijf jongeren (tussen
de 15 en 20 jaar oud) van Arabischislamitische origine een orthodoxe Jood van
meer dan 70 aangevallen in de wijk rond de Belzsynagoge in Antwerpen. Het
slachtoffer kreeg een bierblik naar het hoofd geslingerd. Toen het lawaai van
de aanval andere ultraorthodoxe Joden uit de synagoge deed komen, vluchtten
de agressieve jongeren in de richting van het Centraal Station. De politie
stuurde patrouilles op pad toen ze verwittigd was, maar zonder resultaat.
35. 30/5
Vandalisme vóór een synagoge in Antwerpen
In de nacht van vrijdag op zaterdag stak een onbekende een stapel papier aan,
dat voor de Wiznitzsynagoge in de Jacob Jacobsstraat in Antwerpen lag. Er
werd geen schade aan het gebouw vastgesteld. De schuldige kon niet gevonden
worden. De Antwerpse politie stelt een onderzoek in.
36. 30/5
Scheldpartij en gewelddadig gedrag tegen Joden in Antwerpen
Op zaterdagavond, rond 10 uur, heeft een bende van vier jonge NoordAfrikanen van ongeveer 20 jaar oud meerdere Joden in de omgeving van de
Antwerpse Van de Nestsynagoge uitgescholden. Iemand verwittigde de politie,
die zich al in de buurt van de synagoge bevond. De politie heeft één van de vier
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jongeren meegenomen voor ondervraging. Na een tijdje kwamen de drie
anderen terug en begonnen opnieuw te schelden: « klootzakken »,
« motherfuckers », « jullie zijn laag », « fucking joden»... Ze spuwden ook in
de richting van een aantal mensen. De politie werd opnieuw op de hoogte
gebracht, maar de drie jongeren zijn kunnen ontsnappen. Terwijl ze snel in de
richting van de Brialmontlei liepen, duwden ze ook nog op agressieve wijze een
paar kleine kinderen van de (ultraorthodoxe) Chabadsynagoge om. Een PV
werd opgesteld.
37. 30/5
Dreigementen en antisemitische scheldpartij in Antwerpen
Zaterdagavond werd een lid van de Joodse gemeenschap dat de veiligheid van
de R. Golmuntzcentrum verzekerde aangevallen door vier jonge NoordAfrikaanse jongeren van 14 tot 18 jaar oud. De jonge Jood werd uitgescholden.
Terwijl de gemoederen stilaan verhit raakten en een ander lid van de
gemeenschap van een andere synagoge in dezelfde wijk aankwam om te
helpen, bleven de vier jongen doorgaan met schreeuwen en spugen. Ze
probeerden ook een vechtpartij uit te lokken door uitdagend met hun armen te
zwaaien. Op dat moment kwam de politie tussenbeide. Een van de vier
jongeren werd naar het politiebureau meegenomen.
38. 24/5
Agressie tegen een orthodoxe Jood in Antwerpen
Een orthodoxe jood liep rond half zes ‟s avonds naar huis. Terwijl hij onderweg
was werd hij ingehaald door vier jongens van 10 of 12 jaar en van
Arabischislamitische origine. Een van de jongens duwde en sloeg hem. De drie
anderen zijn niet tussengekomen maar vertrokken zonder meer. De laatste
daarentegen, de aanvaller, werd door een andere jood tegengehouden en
gedwongen de aankomst van de politie af te wachten. Toen de politie
aankwam, kon die de identiteit van de agressor opschrijven.
39. 22/5
Hakenkruis op een Antwerps trottoir
Er werd een hakenkruis ontdekt op het trottoir voor de Gur synagoge, gelegen
aan de Antoon Van Dijkstraat te Antwerpen.
40. 28/4
Antisemitisch gedrag vanwege een taxichauffeur tegen een Rabbijn
Een Rabbijn uit Lyon kwam naar Antwerpen om een joodse familie in hun
rouw te steunen. Om tot bij de familie te geraken, nam hij een taxi aan het
Centraal Station van Antwerpen. Toen hij in de taxi stapte, draaide de
chauffeur alle vensters open. De Rabbijn vroeg hem de vensters terug dicht te
doen. Daarop antwoordde de chauffeur dat hij de vensters openzette omdat er
een microbe in zijn auto zat, en voegde er aan toe dat hij een masker moest
opzetten. Op de bestemming aangekomen deed de chauffeur met zijn hand
teken dat de Rabbijn moest ophoepelen. De taxi en zijn chauffeur werden
geïdentificeerd en er is een vervolging ingesteld.
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41. 27/4
Oude dame krijgt in Antwerpen te maken met antisemitische
scheldpartij
Rond vier uur in de namiddag liep een joodse vrouw van 75 jaar op de
Isabellalei in Antwerpen, ter hoogte van de Albertstraat. Twee mannen
kwamen haar tegemoet en één van hen schold haar uit voor « vuile jodin ».
Vervolgens renden beide mannen weg. Er werd klacht neergelegd bij de politie
(PV n° : AN.56.LB.061568/2009).
42. 27/4
Antisemitische uitlatingen op de blog « Observations citoyennes »
(« Burgerlijke waarnemingen »)
Naar aanleiding van een artikel dat gepubliceerd werd op de internetblog
« Observations citoyennes » met als onderwerp de Imam Mustafa Kastit en
met als titel « Mustafa Kastit : Un musulman bruxellois contre le sionisme... »
(« Mustafa Kastit : Een Brusselse islamiet tegen het zionisme »), werden er
door een zekere « George, de Libanees » antisemitische commentaren
achtergelaten. Zo verklaarde hij: « J'ai commercé avec les juifs du monde
entier, je n'ai jamais rencontré un seul qui soit honnête. Oui, je suis raciste
envers les juifs, et alors? ça te pose problème? (…) Tandis que je suis
uniquement juifophobe (pas antisémite, car je suis sémite). Je peux ne pas
t'aimer non. (…) Parce que tu crois que les juifs sont mieux? Ên tant que
chrétien (ou musulman), ni la femme, ni l'homme n'a le droit d'épouser une
juive! Et c'est tant mieux! On ne perd rien! » (« Ik heb handel gedreven met
Joden over de hele wereld, ik heb er nooit één eerlijke gevonden. Ja, ik ben
racistisch tegen de joden, en dan? Heb je daar problemen mee? (…) Terwijl ik
alleen maar bang ben voor joden (en niet antisemitisch, aangezien ik zelf
Semiet ben). Ik kan niet van je houden, neen. (…) Omdat je denkt dat de Joden
beter zijn? Als christen (of islamiet) mag je met geen Joodse vrouw trouwen!
En zoveel te beter! We missen er niet veel mee! ») « On ne discute pas avec les
imbéciles de sionistes et avec des accusateurs gratuits, on les extermine! » («
We discussiëren niet met die idiote zionisten en met die gratuite aanklagers,
we roeien ze uit! ») De uitlatingen werden de volgende dag overgemaakt aan
het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen maar staan nog altijd op de
website. http://rachid-zz.skynetblogs.be/post/6925843/limam-mustafa-kastit
43. 21/4
Een oude orthodoxe jood wordt aangevallen op straat
Een orthodoxe jood van 78 werd op de Meir in Antwerpen aangevallen. Zonder
enige aanleiding duwde een andere man hem omver. De orthodoxe jood werd
niet ernstig gewond maar is toch naar een ziekenhuis gestuurd voor
onderzoeken. Getuigen probeerden de agressor te vatten, maar zonder succes.
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44. 16/4
Antisemitisch getinte stalking in een Brussels bedrijf
Een bediende van een veiligheidsfirma is sinds enkele maanden het slachtoffer
van antisemitisch getinte stalking. Het begon allemaal met een e-mail van een
college die schreef: « 1 woord voor de Joden...GAS geeeveeeeeuuhh!!! :-) ».
Vervolgens werd hij voor bastaard uitgescholden en er werden ongegronde
klachten over hem geuit. Op een dag heeft een collega tegen hem gezegd: « Ich
bin Schutzstaffel und Arbeit macht frei » (« Ik ben SS’er en arbeid maakt vrij
»). Het slachtoffer heeft geklaagd bij zijn oversten maar de reacties zijn
onvoldoende gebleken. Het dossier werd overgemaakt aan het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen.
45. 5/4
Antisemitische uitspraken op de website van Le Vif/L’Express
Naar aanleiding van een artikel dat op de website van « Le Vif/L’Express »
(www.vif.be) gepubliceerd werd met als titel « La France choquée par une loi
afghane sur les droits des femmes » (« Frankrijk geschokt door Afgaanse wet
op vrouwenrechten »), verklaart een internet gebruiker onder de schuilnaam
« Gaucho » het volgende : « arrête tes conneries conasse ou connard c'est
selon ,tu pollues ces lieux bouffon ou bouffonne c'est selon. Tiens les juifs ont
le nez crochu ,les oreilles décollés avec une démarche de serpent ,ils appelent
tous "les étrangers" des "GOYS" ,esclaves en quelque sorte et puent le
cadavre..ils sont dans les hautes sphères des finances et sont responsables de
la crise actuelle ,ils ont le monopole des médias et leur propagande est
surtout anti -islam car ils considèrent déja les européens comme
esclaves..donc tes articles vont dans ce sens et là tu as la monnaie de ta pièce.
» (« Stop met die zever, teef of klootzak, wat van toepassing is, je maakt het
hier alleen maar erger, clown. Kijk, de Joden hebben een kromme neus,
afstaande oren, lopen als slangen, ze noemen al de “vreemdelingen” “GOYS”,
bijna slaven, en ze dragen een lijkgeur met zich mee.. Ze zitten in de hogere
sferen van de geldwereld en zijn verantwoordelijk voor de crisis die wij
vandaag kennen, ze hebben een monopolie op de media en hun propaganda
is vooral tegen de islam omdat ze de Europeanen nu al als slaven bezien…
Jouw artikels gaan dus ook in die richting en nu krijg je eens een koekje van
eigen deeg. ») Het voorval werd aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
overgemaakt.
http://www.levif.be/actualite/monde/72-58-31765/la-france-choquee-parune-loi-afghane-sur-les-droits-des-femmes.html#reagir
46. 4/4
Antisemitische uitspraken op de website van een Vlaams dagblad
Op de website van het Vlaams dagblad « Het Laatste Nieuws » staat er, als
commentaar op een artikel met al titel « Toama loog tegen Standard om op
vakantie te kunnen gaan », de volgende commentaar te lezen : «Liegen dat
zit in de genen van de Israëlieten. Denk maar aan de leugenachtige
Israëlitische versies met betrekking tot het verloop van hun gewelddadige
militaire acties tegenover onschuldige burgers en weerloze kinderen in
Gaza.» Het voorval werd aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
overgemaakt.
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http://www.hln.be/hln/nl/1285/JupilerLeague/article/detail/808167/2009/04/04/Toama-loog-tegen-Standard-omop-vakantie-te-kunnen-gaan.dhtml
47. 31/3
Antisemitische uitspraken op de website van Le Vif/L’Express
Naar aanleiding van een artikel dat op de website van « Le Vif/L’Express »
(www.vif.be) gepubliceerd werd met als titel « Dieudonné à Saint-Josse: tout
s'est bien passé » (« Dieudonné in Sint-Joost : alles is vlot verlopen »),
verklaart een internet gebruiker onder de schuilnaam « Adolf » het volgende :
« OK, t'as raison, Dieudonné "HEILI HEILO, ODIEUXDONNE EST UN
SALAUD"(sic), mais moi je l'apprécie et tu peux aller te faire foutre, pisse
vinaigre. Grâce à toi, ne me parle plus jamais des juifs, t'es contente, t'es
arrivée a quoi, pétasse? (Dire que je ne suis même pas musulman, alors ils
avaient raison avec toutes les histoires sur les juifs que j'entendais étant petit,
vous me faites vomir) ». « OK, je hebt gelijkt, Dieudonné, “Heili Heilo,
Odieuxdonné (Er wordt hier gezinspeeld op Dieudonné, dat „van God
geschonken betekent‟, door er „odieux‟, afschuwelijk, door te mengen, red.) is
een klootzak”, maar ik heb hem graag en je kan de pot op, azijnpisser.
Dankzij jou, spreek me zelfs nooit meer van de Joden, ben je tevreden ? Wat
heb je bereikt, kutwijf ? (En dan zeggen dat ik niet eens moslim ben, ze
hadden blijkbaar gelijk met al die verhalen over de Joden die ik tijdens mijn
kindertijd gehoord heb, jullie geven me zin om over te geven. »)De zaak werd
overgemaakt aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
http://www.levif.be/actualite/article.jsp?articleID=31270&sectionID=56&site
ID=72
48. 27/3
Hakenkruis op een muur in Schaarbeek
Er werd een hakenkruis ontdekt, dat over een Davidsster geschilderd was, op
de gevel van een gebouw gelegen op de hoek van de Haachtsesteenweg en de
Lindestraat in Schaarbeek. De gemeentelijke autoriteiten werden onmiddellijk
na de ontdekking van deze antisemitische vandalenstreek op de hoogte
gebracht, zodat de muur gereinigd kan worden.
49. 21/3
Internetgebruiker roept op tot genocide op de website van een
Vlaams dagblad
Op de website van het Vlaams dagblad « Het Laatste Nieuws » staat er, als
commentaar op een artikel onder de kop « Omstreden T-shirts Israëlisch
leger: 1 schot voor 2 doden », de volgende commentaar te lezen die door El
Conquistador uit Gent werd achtergelaten : « Binnenkort zullen ze in iran (sic)
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t-shirts dragen met "1 kernbom voor 7 miljoen joden"... maar dan zal het geen
grap zijn hopelijk. pff zolang Israel (sic) bestaat zal er nooit vrede zijn op de
wereld. » De commentaar werd naar aanleiding van een klacht van de site
verwijderd.
http://www.hln.be/hln/nl/1281/IsraelPalestina/article/detail/783520/2009/03/20/Omstreden-T-shirts-Israelischleger-1-schot-voor-2-doden.dhtml
50. 18/3
Antisemitische uitlatingen op het forum van de RTBF-website
Als reactie op een artikel op de internetsite van de RTBF onder de
titel « Négationnisme à l’Athénée Bruxelles 2 : H. Kichka témoigne »
(« Negationisme in het Atheneum Brussel 2: H. Kichka getuigt »), kan men,
o.a., de volgende commentaar van een anonieme internetgebruiker vinden :
« C'est quand même incroyable que chaque fois que l'on prononce le mot "juif"
on est taxé d'antisémitisme; que chaque fois que l'on émet la moindre critique
ou que l'on remet en question la véracité de certains témoignages on est taxé
de négationnisme... On peut se poser quelques questions sur les lobby juifs qui
sévissent dans l'ombre (cfr l'adoption de cette loi sur le négationnisme du 30
juillet 1981). De même, on peut se poser des questions sur le fait que depuis la
nuit des temps on les pourchasse, on les chasse de partout ( les romains, les
babyloniens, Philippe le Bel, la seconde guerre mondiale et j'en passe...:
toutes ces gens sont des nazis bien sûr... Et quid des autres génocides
(arméniens, héréros, indiens, rwandais, ...) et des prisonniers de guerres
torturés(les allemands, les japonais, Guantanamo,...) et des victimes civiles(
bombardement de Dresde(que des femmes, des enfant et des vieillarts!, agent
orange au Vietnam,déchets toxiques déversés aux philippinnes! expériences
humaines de médicament par les Américains en Afrique, génocide des
arborigènes, le drame du Darfour, les Palestiniens,...) ?? Et nos S.D.F. qui
meurent de froid dans nos rues. Toutes ces victimes n'ont pas droit au
respect!!!! Il n'y en a jamais que pour les juifs eux qui ont le pouvoir et
l'argent. Avec quel argent Bush fonctionnait-il? Et tout ces films et autres
récit sur les camps? qui les finance? Il ne faut jamais oublier que les juifs
n'ont pas le monopole de la souffrance, du massacre de masse, de la torture,
de la faim, ...!!! Et de grâce finissons-en avec cette culture de la victimisation
car ça commence à bien faire! De temps à autre, il faut utiliser son sens
critique et se poser les bonnes questions... Qui tire les ficelles? qui organise
tout ce battage médiatique? A qui cela profite-t-il?( Les Bons Belges vont
pouvoir casser du sucre sur l'Islam!). Pour terminer, laissons chacun penser
librement à propos du massacre des juifs( c'est un droit fondamental reconnu
par notre Constitution), Pour ce qui est d'en parler... ça ce n'est pas encore (et
ce ne sera jamais) un droit. Par conséquent, parlons politiquement correct
pour ne pas froisser nos "amis" juifs!!! » (« Het is toch onbegrijpelijk dat
telkens men het woord “jood” gebruikt dat men voor een antisemiet doorgaat,
dat telkens men een kritiek of men de waarheid van zekere getuigenissen in
vraag stelt men tot negationist wordt gebombardeerd… Men kan zich een
paar vragen stellen over de joodse lobby die in de coulissen werkt (denk
bijvoorbeeld aan de wet op negationisme van 30 juli 1981). Men kan zich
zelfs vragen stellen over het feit dat sinds eeuwen men ze sinds
mensenheugenis vervolgd heeft en verbannen uit alle landen (in de tijd van de
Romeinen, de Babyloniërs, Philips de Goede, de Tweede Wereldoorlog en
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andere… Al deze mensen zijn natuurlijk Nazi's. En wat met de andere
volkerenmoorden (van Armeniers, Indianen, Rwandezen enz.) en de
gemartelde oorlogsgevangenen (Duitsers, Japanners, de gevangen op
Guantanamo) en de burgerslachtoffers (bombardement van Dresden (de
slachtoffers waren alleen maar vrouwen, kinderen en ouderlingen, oranje
agenten in Vietnam, toxisch afval in de Filippijnen uitgestrooid, medische
experimenten door de Amerikanen in Afrika, volkerenmoord van de
aboriginals, drama in Darfour, de Palestijnen…)?? En onze daklozen die
sterven van de kou in onze straten. Geen van deze slachtoffers hebben recht
op respect!!! Het is alleen voor de joden, zij die de macht van het geld
hebben. Met welk geld kan Bush werken ? En al de films en andere verhalen
over de kampen? Wie financiert dat? Men moet niet vergeten dat de joden
geen monopolie hebben over ijden, massavernietiging, marteling, honger…!!!
En dat men alsjeblieft niet eindigt met de slachtoffercultuur, het word tijd dat
dat stopt! Van tijd tot tijd moet men kritiek kunnen verdragen en zich de
juiste vragen stellen… Wie heeft hier de zaken in handen? Wie
organiseert de mediaheisa? Wie trekt er hier profijt? (De goede
Belgen zullen kunnen roddelen over de islamieten!) Tot slot, laat aan ieder de
vrijheid om over de jodenvernietiging na te denken (het is een fundamenteel
recht erkent door onze grondwet). En nu we er toch over bezig zijn… dat
laatste is nog geen recht, en zal nooit een recht zijn. Laat ons dan ook politiek
correct spreken om onze 'vrienden de joden' niet te laten fronsen. ») Deze
uitlatingen werden naar de moderator gestuurd en overgemaakt aan het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
http://www.rtbf.be/info/negationnisme-a-lathenee-bruxelles-2-90403
51. 13/3
Negationisme in het Atheneum Brussel 2
Henri Kichka, die de Shoa overleefde en er sinds 25 jaar actief over getuigd,
was op vrijdag 13 maart in het Atheneum Brussel 2 in Laken om daar over zijn
ervaringen te vertellen. Tijdens de getuigenis, die ook geflimd werd door de
school, stond de leerkracht islamitische godsdienst, Abdelhamid Temsamani,
die ook aanwezig was, recht en verklaarde dat de cijfers die Kichka noemde «
overdreven » waren. Hij citeerde daarbij ook Roger Garaudy en voegde nog
toe dat « geschiedkundigen tot andere conclusies gekomen waren ». In zijn
verwardheid sleurde hij er in zijn betoog ook de zaken in Gaza nog bij. De
directie van het Atheneum heeft onmiddellijk laten weten dat het deze affaire
niet zonder gevolg zal laten. Reeds op 16 maart werd er een administratief
onderzoek afgekondigd. De minister van Onderwijs heeft de juridische dienst
van de Franstalige Gemeenschap gelast een klacht neer te leggen en zich
burgerlijke partij te stellen. De leerkracht in kwestie beweert nu nooit
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negationistische uitspraken gedaan te hebben, maar de opnames bestaan wel
degelijk en laten geen enkele twijfel bestaan over wat hij gezegd heeft.
52. 10/3
Graffiti met propaganda voor het naziregime in het Jubelpark
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen kreeg te horen dat er verschillende
graffiti (30 x 150 cm) met het opschrift « Heil Hitler » en hakenkruisen op de
muur van een gebouw van het Jubelparkcomplex, op de hoek van de
Ridderschapslaan en de Ijzerlaan. Het Centrum heeft contact opgenomen met
de dienst « Net Brussel » zodat de graffiti verwijderd worden.
53. 6/3
Antisemitische muurschilderingen op een appartementsgebouw op
het Kiel
De bewoners van een appartementsgebouw gevestigd op de hoek van de Jan
Davidslei op het Kiel hebben antisemitische muurschilderingen gevonden op
de muur van hun gebouw. Er staat geschreven « Fuck de Joden » naast een
tekening van een orthodoxe Jood (met pijpenkrullen en een kippa) met
daaronder een mes met druipend bloed. Ernaast een andere tekening « Free
Palestine » en daaronder, « And then destroy Israil ». Het dossier werd
overgemaakt naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
54. 5/3
Hitlercitaten op een Facebookgroep ontworpen door een Belg
Een groep genaamd « Boycott Israel ! No Sionisme ! » werd ontworpen op het
sociale netwerk Facebook door een zekere Cihad Enes van het atheneum
Fernand Blum van Schaarbeek. Deze groep, die 1920 leden telt, herneemt,
behalve een hele lijst van producten die geboycot moeten worden, een citaat
van Hitler: « J'aurai pu éliminer tous les sionistes (ndlr : ou juifs) du monde
mais j'en ai laissé quelques un pour que vous sachiez pourquoi je les ai
exterminer - Adolphe Hitler » (« Ik had al de sionisten (joden) uit de hele
wereld kunnen uitschakelen maar ik heb er een paar in leven gehouden om te
tonen waarom ik ze heb vermoord- Adolphe Hitler »). Deze informatie werd
overgemaakt aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
http://www.facebook.com/group.php?gid=42284248025
55. 3/3
Diep antisemitische uitspraken op de site van Le Vif l’Express
Als reactie op het artikel « Le Fatah et le Hamas renouent le dialogue au
Caire » (« Fatah en Hamas hernieuwen hun banden in Caïro »), dat op de
website van Le Vif/L‟Express (www.vif.be) gepubliceerd werd, liet een
niternetgebruiker onder het pseudoniem « Juda » duidelijk zijn haat jegens de
Jood merken : « Moi Juda, youpin rapiat, par le passé, je n'ai jamais fait de
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don, je ne connais pas la crise puisque j'en suis auteur. Je suis raciste et
meurtrier. Tout ce qui importe dans ma vie c'est l'argent et le profit. Je tuerai
pour ça! Un de mes atouts favori c'est la victimisation et ça marche à merveille.
Il arrive que parfois des personnes se réveillent et sans aucune raison ils
décident de me haïr, et cela n'arrive qu'à moi par tous et depuis toujours.
J'importe mes armes de l'étranger comme le fait le Hamas mais mes bombes
sont des bonnes bombes et d'ailleurs je suis prêt à utiliser l'arme nucléaire
contre l'Iran pour que lui n'en développe pas. » («Ik, Juda, youpin, rapiat, heb
in het verleden nooit een cadeau gedaan, ik ken geen crisis, aangezien ik die
zelf veroorzaak. Ik ben racistisch en moordlustig. Het enige wat belangrijk is in
mijn leven zijn geld en winstbejag. Ik zou er moorden voor begaan! Eén van
mijn troeven is het spelen van een slachtofferrol, en dat werkt wonderlijk goed.
Soms gebeurt het dat mensen wakker worden en zonder enige reden beslissen
me te haten, en dat gebeurt mij alleen, iedereen haat mij en heeft dat altijd
gedaan. Ik voer mijn wapens via het buitenland in zoals Hamas dat doet, maar
mijn bommen zijn goede bommen, en ik ben bovendien bereid een nucleair
wapen tegen Iran te gebruiken zodat dat land er geen ontwikkelt. ») Deze
uitlatingen werden afgekeurd, maar zijn nog steeds te lezen op de website. De
affaire werd overgemaakt aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
http://www.levif.be/actualite/article.jsp?articleID=29956&sectionID=58&site
ID=72
56. 3/3
Geweldadige aanval tegen 4 orthodoxe Joden in Antwerpen
In de wijk Belz (Somerstraat enz.) heeft een man van ongeveer 1m70, tussen
20u en 20u30, 4 orthodoxe Joden op een gratuite manier hevige slagen
toegebracht. Hij nam er eerst twee onderhanden en viel daarna op nog
gewelddadiger wijze een derde en tenslotte een vierde persoon aan, die op zijn
fiets kon vluchten. « Allah Akbar » (« Allah est grand ») et « Yahud, Yahud »
(« Juif, Juif »). Deze man heeft zijn slachtoffers toe getakeld met een stok en
riep ondertussen « Allah Akbar » (« Allah is groot ») en « Yahud, Yahud »
(« Jood, Jood »). De twee eerste slachtoffers werden niet gekwetst, het derde
heeft, onder andere, een slag met een stok op de arm gekregen. Deze werd dan
naar het ziekenhuis overgebracht en had verschillende breuken op de arm
opgelopen. Het vierde slachtoffer daarentegen, kon met zijn fiets ontsnappen
toen hij zag dat de aanvaller naar hem toe kwam, vond onderkomen en
verwittigde de politie. De aanvaller die achter de fietser aan aan het lopen was,
heeft op de deur van het huis waar het vierde slachtoffer zich verschool
geslagen. Toen een van de slachtoffers de stok opraapte, kon de aanvaller
ontsnappen. De politie, die ter plaatse kwam, heeft een rapport opgesteld en
heeft
een
klacht
gekregen
en
zij
gaan
verder
met
hun
onderzoek.
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57.2/3
Negationistisch boek in de boekhandel
Joods Actueel meldde aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen het
bestaan van het boek van Peter Stuivenberg « De Boogey man, de geschiedenis
als complot. Rijswijk, Uitgeverij Elmar. BV, 2008 », dat in de boekhandel
verspreid wordt. Het werk gaat over negationistische ideeën en zou tot
antisemitisme kunnen aanzetten. Nadat het Centrum het boek ingekeken had,
legde het op 7 mei 2009 klacht neer. (PV n°AN.56.99.369/09)
58. 1/3
Affiche vergelijkt hakenkruis en Davidster op een privé woning in
Gent.
Er werd een affiche op het raam van een privé woning in Gent geplakt waarop
een vergelijking van het hakenkruis en een Davidster te zien zijn. Op deze
affiche, stond te lezen,: « Hitler heeft kinderen », « Gernica in Gaza » of nog
« Spanje 1938 – 2009 Israel ».
59. 20/2
De Joodse gemeenschap van Oostende ontvangt dreigbrieven
Er werd een brief gestuurd in het Engels naar de Joodse gemeenschap van
Oostende. In de brief werd er gerefereerd naar de Bijbel en naar God en hij
nodigde de Joden uit zo snel mogelijk naar Israël te vertrekken, zonder op
uitzetting te wachten. Het is niet de eerste keer dat deze gemeenschap dit soort
brieven krijgt. Er werd klacht neergelegd bij de politie. (PV n° GF.005985/09)
60. 20/2
Antisemitische en negationistische uitlatingen op de website van
een Franstalig dagblad
Op 20 februari publiceerde de website van « La Nouvelle Gazette » een artikel
over de vorming van de toekomstige Israëlische regering met als titel :
«Israël : vers un gouvernement avec l’extrême-droite ?» («Israel: naar een
regering met extreemrechts?»). Als reactie op dit artikel verschenen er
meerdere antisemitische commentaren, waaronder deze : « Quelles leçons
d'Histoire ?? Hein ? Quelles leçons ? L'Histoire qu'on a plombé ? Non merci.
Lisez Faurisson, comme d'autres et vous serez moins con. A moins que vous
ne soyez... circoncis à bouclettes, ce qui ne m'étonnerait pas, vu la
prolifération de ces ordures, sur le Net... » («Welke geschiedenislessen? He?
Welke lessen? De Geschiedenis die we zelf in elkaar geknutseld hebben? Nee,
dank je. Lees Faurisson maar, of sommige anderen, dan ben je al een stuk
minder dom. Tenzij je… besneden bent en pijpenkrullen hebt, wat mij niet zou
verwonderen, gezien de manier waarop deze ondeugden woekeren op het
net…») Of ook : «Parlez-nous plutôt des magouilles du juif-sioniste Kouchner,
tant que ce n'est pas encore «verboten». HEIL !!!!» («Praat liever over die
achterbakse van de joodse zionist Kouchner, als dat tenminste nog niet
«verboten» is. HEIL!!!! ») Een surfer signaleerde deze berichten aan de
moderator en noemde ze beledigend. Het dossier werd bovendien
overgemaakt aan het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen.
http://centre.lanouvellegazette.be/actualite/monde/2009-02-20/israelgouvernement-extreme-droite685162.shtml?page=2#ancre_debut_commentaires
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61. 17/2
CCOJB ontvangt bedreigende berichten
Er werd een e-mail met bedreigingen gestuurd naar de CCOJB. De verzender
verklaart : « Jullie zijn eigenlijk een beetje als een beschermde dier soort die
altijd zaagt en op hun tenen getrapt is. Nu weer en klacht indienen het is toch
normaal dat de wereld u 'ras' had, wat jullie doen in israel is nog duizend
keer erger dan nazisme. Hitler was a genieus who know how bad the jews
are. What did the palestinians ever do? except the fireworks you call rackets
that the shoot do facist israel. it s not racism is logic, you are a unclean racist
race. You guys just want to exterminated the arabs and then the rest of the
world with you fucking blood diamonts and stolen gold. Stop the jews before
they stop us all. (i m atheist) ».
62. 16/2
Antisemitische uitlatingen op de site van MO-Magazine
Als commentaar op het artikel « Gentse Christenen voor vrede in Gaza », dat
door Ria Cabus op de site van MO-Magazine gepubliceerd werd, kunnen we
ondermeer volgende uitspraken lezen : « De pers is vaak, te vaak, in joodse
handen » « De joden zijn super-terroristen (sic) » … De auteur van dit relaas
beschuldigt de Joden (niet de Israëliërs) van alle kwaad dat de Palestijnen
wordt aangedaan. Het voorval werd aan het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen overgemaakt.
http://www.mo.be/index.php?id=71&tx_ttnews[cat]=22&tx_ttnews[tt_news]
=505&tx_ttnews[backPid]=49&cHash=f2ba233d38
63. 11/2
CCOJB ontvangt bedreigende berichten
Er werd een e-mail met bedreigingen gestuurd naar de CCOJB. De verzender
verklaart : « Vous n'êtes qu'une bande d'assassins et de meurtriers d'enfants,
de femmes et de personnes âgées. Comment osez-vous être fier de votre Etat
sanguinaire QUI TUE des milliers de personnes innocentes!!! Tôt ou tard,
vous allez payer pour le massacre et le génocide que vous pertpétrez en
Palestine. (…) Profitez de votre protection médiatico-politique. Le monde
tourne... » (« Jullie zijn maar een bende moordenaars van kinderen, vrouwen
en ouderlingen. Hoe durven jullie fier te zijn op jullie bloeddorstige neigingen
DIE duizenden onschuldige mensen DOODT !!! Vroeg of laat zullen jullie de
prijs betalen van de volkerenmoord in Palestina. (…) Geniet maar van jullie
bescherming in de media en de politiek. De wereld draait door…»).
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64. 11/2
Antisemitische uitspraken door een bediende van Belgacom
Een vrouw heeft naar de infocentrale van Belgacom getelefoneerd om het
nummer van de « Cercle Ben Gourion » te bekomen. Aangezien ze de naam
van de organisatie vergeten was, vroeg ze aan de operator, in het Nederlands,
het telefoonnummer van de « Joodse cirkel gelegen te Elsene ». Als gevolg op
deze vraag begon de operator, eveneens een vrouw, te roepen: « Joden, joden,
moet ik nu nog voor de joden werken ook? » Toen de vrouw vroeg wat de
operator hiermee bedoelde, verbrak deze laatste de verbinding. De klant heeft
dan teruggebeld en het incident aan de operator die ze aan de lijn kreeg
uitgelegd, die zich in naam van zijn collega geëxcuseerd heeft. Op 12 februari
besloot de geshockeerde klant toch een klacht in te dienen bij Belgacom. Op 16
februari belde de operator op om zich te verontschuldigen en zei dat het om
een misverstand ging, dat ze slecht verstaan had wat de vrouw vroeg... Vijf
minuten daarna kreeg mevrouw een telefoontje van de overste van de operator
die vroeg om de klacht terug in te trekken en vertelde dat hij de operator in
kwestie al twintig jaar kende. Bovendien, zo wist hij te vertellen, bestaat er
geen opname van het gesprek en het is dus het woord van mevrouw tegen dat
van de operator. De klant begrijpt de logica die achter dit incident zit niet,
terwijl ze zich nochtans tevreden had gesteld met enkele simpele excuses
vanwege de operator, wat er spijtig genoeg niet van kwam. De vrouw legde ook
klacht neer bij de politie. (PV n° 008399/09)
65. 11/2
Het Forum ontvangt dreigementen
Het Forum der Joodse Organisaties heeft een e-mail gekregen waarin Joden
worden vergeleken met de nazi's en waarin een bedreiging te lezen staat : «
Hoe is het mogelijk dat een natie die de holocaust heeft meegemaakt, zich
later zelf als arrogante nazi's gaat gedragen ??!! Gaza zal JULLIE Guernica
zijn !!! Jullie hebben geen nood aan begrip, maar aan groepstherapie !!! »
66. 10/2
Antisemitische uitlatingen op de site van « Het Laatste Nieuws »
Nieuwe antisemitische uitlatingen werden op de site van de Vlaamse krant
« Het Laatste Nieuws » gezet. In het kader van een artikel over de sluiting van
de grens met de Westbank (« Israël sluit Westbank af tijdens verkiezingen »),
heeft de genaamde P. Hansen van Bilzen verklaard: « (…) joden moeten streng
aangepakt worden overal ter wereld. » Een andere internetgebruiker heeft
dezelfde dag nog op deze stelling gereageerd en gevraagd dit bericht van de site
te verwijderen, maar dat is hem niet onmiddellijk gelukt. Het dossier werd aan
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen overgedragen.
http://www.hln.be/hln/nl/1281/IsraelPalestina/article/detail/680864/2009/02/09/Israel-sluit-Westbank-aftijdens-verkiezingen.dhtml
67. 7/2
Antisemitische uitlatingen op het forum internet 7sur7
In het kader van een artikel betreffende het onderzoek van de Staatsraad in het
toedoen van de Franse Staat in de deportatie van Joden heeft een
internetgebruiker genaamd Tamarii Tamarii van Lambermont, het nodig
gevonden het volgende te zeggen : « Mais jusqu’à quand vont-ils pleurnicher !
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60 ans déjà, bientôt 70, faut pas charrier, mon père aussi a été déporté,
merde à la fin de ces juifs gripe-sous, rapiats, geignants sans arrêt, faut-il
aussi se mettre à plat ventre devant eux, ils nous pourissent la vie, en plus
c’est eux qui détiennent la puissance de l’argent du monde et que leur faut-il
de plus ?? je vais finir par les haïr, je suis désolé car ce n’est pas mon genre
m.. à la fin !!! ». (« Maar ze gaan janken to wanneer? 60 jaar aldra, bijna 70.
Mijn vader werd ook gedeporteerd. Stront aan al die op geld beluste,
kreunende zonder ophoudende Joden. Moeten we straks op onze buik voor ze
gaan kruipen. Ze bederven ons leven en op de koop toe zijn zij het die de
macht van het geld in deze wereld in handen hebben, wat willen ze nog meer?
Ik vrees dat ik ze ga haten, dat spijt me want eigenlijk past dat niet bij me.
») Een internetgebruiker heeft de moderator gewaarschuwd die deze post heeft
verwijderd. Het dossier werd overgemaakt aan het Centrum voor Gelijke
Kansen.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/674505/2009/02/06
/Le-role-de-l-Etat-francais-dans-la-deportation-des-juifs-examine-au-Conseild-Etat.dhtml#reageerTag
68. 4/2
Antisemtische uitlatingen op de website van « Het Laatste Nieuws »
Als reactie op een artikel waarin de Israëlische minister van huisvesting de
Palestijnse eerste minister, Ismail Haniyeh (Hamas), met de dood bedreigt,
heeft een surfer uit Antwerpen onder het pseudoniem « Gladiator » volgende
woorden geschreven : « Als er iemand dood moet,liefst de joden dan ». Een
andere bezoeker van de site heeft de moderator gecontacteerd en gevraagd
deze antisemitische uitspraak weg te halen, hetgeen ondertussen gebeurd is.
Het dossier werd ook overgemaakt aan het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen.
http://www.hln.be/hln/nl/1281/IsraelPalestina/article/detail/666165/2009/02/04/Israelische-minister-dreigtpremier-Hamas-om-te-brengen.dhtml
69. 31/1
Antisemitische liederen gezongen tijdens een voetbalwedstrijd
Tijdens de wedstrijd, in eerste nationale divisie, tussen Germinal Beerschot
(GBA) en Westerloo, zongen de supporters van GBA: « Wij zijn anti-joden. Wij
sleuren, wij kloppen, wij steken ze neer. Want wij zijn anti-joden. ». Dit is niet
het eerste geval van zulke liederen en uitspattingen die gezongen worden in
Belgische voetbalstadia. De laatste jaren werden, 6 PV‟s opgesteld voor
racistische en antisemitische uitpattingen en feiten op de terreinen van GBA
en op Royal Antwerp FC.
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70. 30/1
Een inwoner in de regio van Charleroi krijgt antisemitische post
Een burger met een typisch Joodse familienaam die in de omgeving van
Charleroi woont, heeft een brief aangekregen waarin stond geschreven : «Juifs
= Assassins d’enfants» («Joden = Kindermoordenaars»). Hij voelde zich
bedreigd en heeft klacht neergelegd bij de politie.
71. 30/1
Antisemitisch stuk in het programma « Man bijt hond” op de VRT
Na « Plat préféré » met de Forel van Hitler (Canvas, 28.10.08), « De
onschuldige gaskeuken » van « Man bijt hond » (VRT1, 01.11.08), de reclame
voor « Weg met de Soete » met een Hitler-chippendale als gids voor Berlijn
(Canvas, 27.11.08) en de sketch van Philippe Geubels (VRT radio, 21.12.08),
werd er een nieuw antisemitisch incident vastgesteld in de uitzending van «
Man bijt hond » op de VRT. Het stukje begint met de tekening van een
ultraorthodoxe Jood naast een diamant. Als bijschrift krijgen we te lezen :
«Joden weer wat boos ». Vervolgens krijgen we een stuk te zien uit het VRT
journaal waarin nieuwslezer Wim de Vilder uitlegt dat de joodse gemeenschap
boos is over de woorden van Bert Anciaux, Vlaams minister van cultuur, die de
dood van de kinderen in Gaza met het tragische incident in Dendermonde
vergelijkt heeft, waar een psychopaat verschillende baby‟s en volwassenen
vermoordde of verwondde. De tekst vervolgt zo : « Boos ? De Joodse
gemeenschap ? Boos ? Teneinde het overzicht te bewaren volgt hier de lijst
van mensen, instellingen en objecten waarop de joodse gemeenschap nog niet
boos is : de joods-Amerikaanse vriendschapsvereniging, de joods-Israëlische
vriendschapsvereniging, de joodse gemeenschap in het algemeen, hier en
daar een wandelende jood, Boogie Boy, de firma’s Rolex en Rolls-Royce, de
Antwerpse diamantcentrale. Deze lijst is uiteraard aan veranderingen
onderhevig en kan enkel onder strikt voorbehoud als adequaat worden
beschouwd. » Het filmpje wordt geïllustreerd door beelden van ultraorthodoxe
Joden terwijl die dansen of bidden. Ook de diamantsector en de firma‟s Rolex
en Rolls-Royce worden bij het verhaal betrokken. Het gaat hier over duidelijk
antisemitische clichés die al in een triest verleden verspreid werden. Net als
voor de andere, bovengenoemde incidenten werden er door verschillende
organisaties stappen ondernomen in de richting van de VRT-directie en het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
http://www.youtube.com/watch?v=fcHdR80-LeE
72. 28/1
Antisemitische uitlatingen op de internet site van een Vlaamse
krant
In het kader van een artikel op de internetsite van « Het Laatste Nieuws »
aangaande de uitspraken van Bert Anciaux die de Israelische soldaten
vergelijkt met de moordenaar van Dendermonde die op een gruwelijke manier
onschuldigen heeft gedood en anderen zwaar gewond heeft in een
kinderverblijf, kon men onder meer, de uitlatingen van ene Fatima X uit
Antwerpen lezen die verklaart : « als het over de zionisten gaat is er nooit
sprake van vrije meningsuiting. wallah echt triestig!! God is niet achteloos,
die lyahood (Joden)hun dag komt nog… ». Een klacht werd ingediend bij de
moderator van de site opdat de uitspraak zou weggenomen worden. Het
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dossier werd overgemaakt aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en de
Federal Computer Crime Unit.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/648853/2009/01/28/Fo
rse-kritiek-voor-Anciaux-die-Dendermonde-met-Gazavergelijkt.dhtml#reactions
73. 27/1
Negationistische uitlatingen op het forum van een Franstalig
dagblad
Naar aanleiding van een artikel over Iran dat verklaart dat « L‟Holocauste est
un gros mensonge » (« De Holocaust één grote leugen is »), en dat
gepubliceerd werd op de website van de Franstalige krant « La Meuse », werd
door een internaut volgende reactie achtergelaten : « Pourquoi les youpins
refusent-ils un débat contradictoire, sur la question ? Que craignent-ils que
l'on découvre ? Est-il normal, de plomber l'Histoire selon leurs versions
uniquement ? Est-il normal de faire emprisonner des historiens vieillards, qui
revisitent cette époque ? Remarque, quand on voit leur comportement en
Palestine, on ne peut que regretter qu'ils n'aient pas TOUS été exterminés.
Profite de l'Internet, pour découvrir... l'autre version. Qui n'entend qu'une
cloche... » (« Waarom gaan de vuile joden een tegenstrijdig debat uit de weg?
Vrezen ze dat er iets ontdekt zal worden? Is het normaal dat de Geschiedenis
alleen maar volgens hun versies gelezen wordt? Is het normaal dat oude
historici die deze eeuw bezoeken in de gevangenis gestoken worden? NB: als
we zien hoe ze zich vandaag in Palestina gedragen, dan kunnen we het ons
alleen maar beklagen dat ze niet ALLEMAAL uitgemoord zijn. Gebruik het
internet om… de andere kant van het verhaal te ontdekken. Want wie slechts
naar één versie luistert…»). Deze reactie staat niet alleen, er zijn er andere die
de ronde doen. De tekst werd snel door de moderator van de site verwijderd.
http://namur.lameuse.be/actualite/monde/2009-01-27/iran-holocauste-grosmensonge-679784.shtml?page=1#ancre_debut_commentaires
74. 27/1
Agressie tegen een jonge orthodoxe jood in Brussel
Rond 8u ‟s avonds reed een jonge orthodoxe jood van 23 rond met een
vrachtwagen op de Waversesteenweg in Elsene. Bij een manoeuvre raakte hij
per ongeluk een auto. Omdat hij niets gemerkt had, vervolgde hij zijn weg. De
auto die achter de vrachtwagen reed baande zich een weg langs de
vrachtwagen en stak hem voorbij. Toen de jonge vrachtwagenbestuurder zag
wat de automobilist van plan was, zette hij zijn vrachtwagen zo kort mogelijk
tegen de kant van de weg. Toen de auto hem eenmaal voorbij was, blokkeerde
hij de weg. De jonge Jood is toen uit zijn vrachtwagen gestapt en de
automobilist, die eveneens was uitgestapt, zei hem dat hij zijn auto beschadigd
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had. De jongeman was een beetje verwonderd over de situatie, maar
accepteerde toch om een vaststelling van de schade op te stellen. Tijdens het
invullen van het formulier waren zowel de autobestuurder als zijn vriendin erg
agressief, dus vroeg de jongeman hen om kalm te blijven, vooral aan de
vriendin van de autobestuurder. Haar vriend heeft hem toen gezegd dat hij
met hem bezig was en niet tegen zijn vrouw had te praten. Er waren enkele
woordenwisselingen, zonder dat het een echte scheldpartij werd. Tot de vrouw
de jongeman plots in het gezicht sloeg. Op de koop toe kreeg hij ook nog een
tweede slag van haar vriend. Toen deze laatste zag dat de jongeman probeerde
ervandoor te gaan, schopte hij hem hard tegen zijn rechterbil. Hij vertrappelde
ook de kippa van de jonge jood die op de grond gevallen was en zei daarbij iets
nauwelijks hoorbaars, iets als «met hun hoedje…». De vriendin van de
bestuurder riep daarna: «Joden! Het is door jullie dat we oorlog moeten
voeren!!». En haar vriend voegde daar nog aan toe: «Ik ga jullie allemaal
wurgen, en spijtig dat het ongeluk geen 200m eerder gebeurd is!!» Zijn
vrouw verklaarde ook nog: «Ik ga mijn neef opbellen, die zal je wel leren». Er
was ook nog een vriend van de jonge joodse man aanwezig bij de scène. De
autobestuurder maakte aanstalten om hem ook te slaan, maar zijn vriendin
overtuigde hem dat niet te doen en hij stelde er genoegen in moordlustige
gebaren te maken in zijn richting. De jonge Joodse mannen zagen toen hun
kans schoon om zich van de plaats te verwijderen en belden de politie om een
klacht in te dienen. De vrachtwagenbestuurder heeft aan de politie gemeld dat
er een getuige van het hele gebeuren was, maar de agent heeft niet openlijk
besloten om verder gehoor te geven aan deze informatie. (PV n°
BR.43.LL.012373/2009)
75. 27/1
Haatprekende uitlatingen op de website van « Knack »
Binnen het kader van een artikel dat in het Vlaamse weekblad « Knack »
gepubliceerd werd, met als titel « Israëliër en Palestijn gedood bij
grensgevechten
»,
liet
een
surfer
onder
het
pseudoniem
« Keuleniscool » volgende verklaring achter : « De recente agressie oorlog
was erg, zeer erg , meer dan 1300 doden doordat de joden op vrijwel
onbewapende vrijheidstrijders en burgers schoten en dit met grof geschut !
De joden schoten zelfs en dit met opzet ...op VN-gebouwen , ziekenhuizen en
scholen. Stop de super terreur van de joden en de tegen terreur van de
Palestijnen. De super terreur van de joden bestaat o.a. uit : De muur van 700
km,op geroofde grond, erger en langer dan de Berlijnse muur en permanente
grens controles, maakt van Palestina een groot getto. De bezetting en
wangedrag van de kolonisten is mens-onwaardig. Door de bezetting van heel
Palestina onstaat een economische wurging die als terreur wordt ervaren. De
agressieve kolonisten, vooral die met die pijpekrullen, en die op geroofde
grond, de Palestijnen terroriseren. Meer dan 10.000 Palestijnen die zonder
veroordeling vast zitten. Het systematisch tergen van de Palestijnen en super
leugens van de joden. Dit verziekt alles en iedereen. Ik spreek uit ervaring ! Ik
ben er diverse malen geweest, niet als bevooroordeelde, maar als tourist.
Stop de bezetting ! ». De auteur heeft het nooit over “Israëliërs” maar alleen
over “Joden”, over hun leugens en de straffeloosheid van hun daden. Dit

Verslag over het antisemitisme in België – Jaar 2009

artikel zet aan tot antisemitische haat en werd overgedragen aan het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen.
http://www.knack.be/nieuws/wereld/israelier-en-palestijn-gedood-bijgrensgevechten/site72-section26-article28558.html
76. 26/1
Antisemitische uitlatingen als gevolg op een persbericht van Louis
Michel
In zijn functie van Europees commissaris van ontwikkeling en internationale
hulp, verklaarde Louis Michel expliciet dat Hamas voor een groot deel
verantwoordelijk was voor de situatie in Gaza. Als reactie op deze verklaring
verschenen er meerdere antisemitische commentaren op verschillende
websites. Zo schreef « Spiggy K » : « Je kan van Louis Michel als jood toch
niet verwachten dat hij kant kiest tegen Israel? Ik vraag me wel af wat dit
betekent voor de functie die hij uitoefent als commisaris voor internationale
hulp. Gaat hij daarbij systematisch politieke of religieus geïnspireerde keuzes
maken? » Ook al stamt Meneer Michel helemaal niet van het Joodse volk af,
dit zou betekenen dat niemand die ook maar enigszins Joods zou kunnen zijn
een publieke functie kan opnemen… Verder lazen we op de website van de
Vlaamse krant « Het Laatste Nieuws » andere antisemitische bedenkingen :
Pierre Maes, Schilde : « Blijkbaar zijn er weinig mensen op de hoogte dat
hijzelf Joods is ». Aline D.S., Kapellen : « Dus al die dode babies en kindjes
waarvan we foto's gezien hebben, waren in werkelijkheid flinke tieners, Bar
Hijja? Stop toch eens met je onzin, aub, en kom met échte argumenten. En
Michel is inderdaad van Joodse afkomst. » Albert Viane, Brugge : « Daarmee
kiest Michel duidelijk partij voor zijn joodse vriendjes, hij moet in Knokke
tijdens het weekend ook nog kunnen overeenkomen met zijn vriendjes, mocht
hij de Israelisch met de vinger wijen, dan ou hij zichzelf niet meer buiten
moeten tonen in Knokke-Zoute. Schandalig gewoon! Hij mag Belgie niet meer
vertegenwoordigen in Europa, want hij spreekt voor zichzelf! ». Er werd
klacht neergelegd bij de verschillende internetsites en bij het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen.
http://www.hln.be/hln/nl/1281/IsraelPalestina/article/detail/641825/2009/01/26/Louis-Michel-haalt-uit-naarHamas.dhtml
http://indymedia.be/nl/node/31488
77. 26/1
Antisemitische uitspraken op het forum van een Vlaams dagblad
Op www.hln.be, internet site van de krant « Het Laatste Nieuws », hebben
sommige internetgebruikers gereageerd op het artikel genaamd « Israëlische
soldaten streden in naam van Bijbel ». Bij sommige reacties, deze van een
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genaamde Hafsa Prinses uit Mechelen is blijkbaar van antisemitische aard. Hij
verklaard : « Joden zijn de vreselijkste mensen ter wereld. Ik had er vroeger
op school enorm compassie mee om wat ze hebben meegemaakt, maar nu
doen ze hetzelfde met onschuldige mensen en komen nu bij mij op de zwarte
lijst te staan. Niet te geloven dat een mens nog zo wreed kan zijn. Hitler zei
het nog in zijn tijd : ik heb niet alle Joden gedood zodat jullie nog de kans
kunnen krijgen om te zien wat voor mensen ze wel zijn. Geloof mij ik weet het
nu en geen medelijden meer. Mensen zonder hart, doders, beesten !!!!!!! » Een
andere internetgebruiker heeft bij de verantwoordelijk van de site gereageerd
en deze item werd geweerd door de moderator.
www.hln.be/hln/nl/1281/IsraelPalestina/article/detail/642150/2009/01/26/Israelische-soldaten-streden-innaam-van-Bijbel.dhtml
78. 22/1
Antisemitische commentaren op www.youtube.be
Binnen het kader van een video die gepost werd door het CCOJB (Comité de
Coordination des Organisations Juives de Belgique, ofwel het Komité voor
Coördinatie van Joodse Organisaties in België) op Youtube, met als thema « La
comptine de Guilad Shalit » (« Het Sprookje van Guilad Shalit »), liet een
internetgebruiker volgend antisemitisch commentaar achter : « Que cette
ordure grille en enfère. a bat les Juifs. Heil Hitler » (« Dat dit stuk vuil in de
hel moge branden. Dood aan de Joden. Heil Hitler »). Het pseudoniem van de
auteur van deze woorden is « siegheilfr » en in de beschrijving van zijn
persoonlijke pagina vonden we ondermeer een « Heil Hitler » en een
hakenkruis terug. Het dossier is overgemaakt aan het Centrum voor Gelijke
Kansen en Racismebestrijding.
79. 20/1
Het Joods Agentschap ontvangt dreigbrieven
Het Joods Agentschap heeft per post een dreigbrief ontvangen. Het betreft een
pamflet waarin de schrijver te keer gaat tegen personen die « nazislachtoffers
verdedigen, personen die « vechten tegen het antisemitisme », personen die de
« enige democratie in het Midden-Oosten verdedigen », alsook personen die «
dialogeren met de drie grootste monotheïstische godsdiensten ». In het
pamflet wordt het hakenkruis vergeleken met de Davidster en het beschuldigt
al de ontvangers van dit pamflet verantwoordelijk te zijn voor de « genocide »
van de Palestijnen en voor het opleiden van terroristen. Er wordt ook in gezegd
dat de Joden hun eigen graf aan het graven zijn.
80. 19/1
Antisemitische uitlatingen op de website van een Vlaamse krant
Er werden veel antisemitische uitlatingen gedaan op de website van de
Vlaamse krant « Het Laatste Nieuws » naar aanleiding van het artikel « Geen
geld voor wederopbouw Gaza zolang Hamas de plak zwaait », een artikel
over het weigeren van de toekenning van Europese fondsen zolang Mahmoud
Abbas de macht in Gaza niet terug in handen heeft gekregen. We hebben er
een mooi voorbeeld uitgehaald dat Dungeon Master uit Hasselt achterliet :
« Verdomme laat die joden maar betalen voor alles wat ze vernield hebben!
Geld hebben ze genoeg! De EU kan de pot op! De EU is goed voor de
onderlinge relaties en samenwerking tussen de leden zelf, maar naar de
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wereld toe stelt het echt niets voor. Ze hebben geen gezag, ze durven hun
mond niet opentrekken en ze moeten altijd op hun knieën zitten voor de
supermachten zoals de VS, Israel en Rusland. Het wordt eens tijd dat we een
groot Europese leger met kernwapens hebben, dan is het rap gedaan! ». Deze
antisemitische uitspraken werden aan het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen doorgegeven.
http://www.hln.be/hln/nl/1281/IsraelPalestina/article/detail/624804/2009/01/19/Geen-geld-voor-wederopbouwGaza-zolang-Hamas-de-plak-zwaait.dhtml#reactions
81.19/1
Antisemitische graffiti in Brussel-centrum
Ter hoogte van huisnummers 36 en 56 op de Kunstlaan in Brussel heeft een
getuige de volgende woorden gevonden die met dikke alcoholstift op een paal
en een muur geschreven waren : « A mort les Juifs » (« Dood aan de Joden »)
et « Les marocains sont juifs = ennemis du monde » (« De Marokkanen zijn
Joden = vijanden van de wereld »). Deze informatie werd aan de bevoegde
overheden doorgegeven.
82. 18/1
Antisemitische uitspraken tijdens een manifestatie in Antwerpen
Tijdens een manifestatie die georganiseerd werd door een groep vrouwen die
wilden protesteren tegen de situatie in Gaza werd een serie slogans op zeer
opvallende wijze getoond of gescandeerd. Het nu volgende citaat trok onze
aandacht en werd doorgegeven aan het Centrim voor Gelijkheid van Kansen :
« De Joden zien de Palestijnen als hun vangst, maar leven nu in angst »
http://indymedia.be/fr/node/31403
83. 17/1
Het hakenkruis en de Davidsster in relatie gebracht op een
manifestatie in Charleroi
Net zoals dat vorige week het geval was bij de nationale manifestatie van 11
januari in Brussel, of op eerdere manifestaties, onder andere aan de Brusselse
Beurs en in Antwerpen, werden het hakenkruis en de davidsster opnieuw met
elkaar geassocieerd. De beelden van de manifestatie in Charleroi werden
uitgezonden door RTL-tvi. Het incident werd aan het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen gezonden.
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84. 17/1
Antisemitische uitroepen tijdens een betoging in Gent
Tijdens de pro-Palestijnse betoging die afgelopen zaterdag (17/1) werd
gehouden in Gent, werden slogans als « Joden, Joden, Terroristen »
gescandeerd door sommige manifestanten.
85. 16/1
Email met bedreigingen ontvangen door het Joods Agentschap
Het Joodse Agentschap heeft bedreigingen per email ontvangen. In dit email
die naar verschillende mensen bij het Joodse Agentschap in Belgie en het
buitenland werd verzonden, verklaarde de anonieme afzender : « MORT A
VOUS, NOUS ARRIVONS A TUER » (« Dood aan jullie, we slagen erin te
doden »).
86. 16/1
Aansporing tot antisemitisme in Vlaams dagblad
In de gedrukte uitgave van het Vlaams dagblad « Het Laatste Nieuws » tekent
de journalist Ornelis een artikel getiteld : « De Gezellige Gaza-Picknick ».
Daarin drukt hij zijn verontwaardiging uit over de slechte smaak van sommige
Israeliers die gaan picknicken op de heuvels in de buurt van Gaza om naar het
« spektakel » van de bommen die daar vallen, te kijken. Jammer genoeg spoort
hij daarbij tot antisemitisme aan door een amalgaam te maken tussen Jood en
Israelier. Ornelis heeft het over « Joodse ramptoeristen » die naar Gaza
kijken terwijl ze « een flesje koosjere wijn » drinken. Hij heeft het dus niet
gewoon over Israeliers want die kunnen dus net zo goed Christen of Moslims
zijn. En nog verder in zijn artikel maakt Ornelis een vergelijking tussen «
Extreem islamitisch knutseltuig in de vorm van huis-, tuin en keukenrakketen
van Hamas of spectaculair precieze JOODSE projectielen ». Het artikel in
kwestie werd overgemaakt aan het Centrum voor Gelijke Kansen.
87. 16/1
Doodsbedreigingen voor een antisemitische reden
Een moeder op zoek naar een kinderverzorgster voor haar kinderen heeft per
brief een antwoord gekregen van de persoon die ze daartoe wilde aanwerven.
De kandidate verklaarde in haar brief dat ze het werk helaas niet kon
accepteren omdat haar vader en haar broer dreigden haar te vermoorden « als
ze weer bij joden ging werken. » Bron: Le Vif l’Express, 16 januari 2009
88. 15/1
Dreigbrief gericht aan de synagoog van Ostende
Een van de verantwoordelijken voor de synagoog van Ostende begaf zich tegen
6 uur in de middag naar het gebedshuis en merkte dat een stilstaande auto met
draaiende motor voor het gebouw stond. Hij zag een persoon voor de synagoog
staan en toen in de auto stappen die prompt wegreed. Toen hij de synagoog
wilde binnengaan slaagde hij er niet in het hangslot te openen dat de poort
afsluit. Hij kon wel de brievenbus van de synagoog bereiken. Hij vond erin een
brief met krantenknipsels en een in het Engelse opgestelde dreigbrief. De brief
handelde over de situatie in Gaza en beschuldigde de Joden ervan kinderen en
baby's te vermoorden. Het is niet de eerste keer dat de Joodse gemeenschap in
Ostende een dergelijke brief ontvangt. De vorige waren opgesteld in een
gebrekkig Nederlands. Toen de slotenmaker arriveerde bleek dat iemand lijm
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in het slot had aangebracht. Klacht voor antisemitische bedreigingen werd
ingediend bij de Federale Politie. PV n° GF 000792/09
89. 14/1
Kasseien gegooid op de synagoog van de Palvilioenstraat
Tijdens de nacht van woensdag op donderdag werden er kasseien gegooid naar
het gebouw dat de synagoge van Schaarbeek, in de Paviljoenstraat, herbergt.
De stenen hebben echter geen schade aan het gebouw aangericht.
90. 13/1
Antisemitische uitspattingen in het kader van een familieruzie in
Waals-Brabant
In het kader van een familiale ruzie, heeft een vrouw haar man uit voor « Vuile
Jood » uitgescholden. Het is allemaal begonnen met de huisvader die een
telefoonoproep kreeg van zijn dochter van 16, die hem liet weten dat ze
geslagen werd door haar moeder. De vader, die al met relatieproblemen te
kampen had, is thuisgekomen om zijn dochter te komen halen. Om het niet te
ver te laten komen, is hij in zijn wagen gebleven. Toen zijn dochter naar hem
toe wou gaan, probeerde de moeder haar tegen te houden. Uiteindelijk is de
dochter dan toch in de wagen van haar vader geraakt. De moeder is dan ook in
de wagen gestapt en vanaf de achterbank probeerde ze haar man met een sjaal
te wurgen. Vervolgens is zij uit de wagen gestapt en heeft ze hem voor « Vuile
Jood » uitgescholden. De buurvrouw was getuige van het geval. Het is reeds de
derde maal dat zij hem zo beledigd. Een klacht werd bij de politie neergelegd
door vader en dochter.
91. 13/1
Dreigbrief gekregen door het Joodse Museum
Het Joodse Museum in Belgie, gevestigd in Brussel, heeft een dreigbrief
gekregen. Dit gedrukte schrijven begint met een « Goede Morgen, Hai Hitler ».
De verzender vervolgt met « Breng eregroet met Hakenkruis en dood alle
Joden ». In zijn brief verkondigt hij dat hij bereid is met zijn brieven door te
gaan tot alle doden en gekwetsten, weduwen en weduwnaars van Palestina en
van de Islamitische wereld gewroken zullen zijn. Het Museum heeft besloten
een klacht bij de politie neer te leggen.
92. 12/1
Agressie tegen orthodoxe Joden in de trein.
Uit Londen teruggekomen met de Eurostar, heeft een Joodse orthodoxe
familie rond 19u de trein van Brussel naar Antwerpen genomen. De ouders en
hun 10 kinderen, die een grote hoeveelheid bagage bij zich hadden, namen per
vergissing de stoptrein. Op hetzelfde ogenblik sprongen 7 jongeren van Noordantisemitismebe@hotmail.com
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Afrikaanse afkomst op de trein. Ze begonnen de familie te beledigen.
Vervolgens hebben ze de vader en één van zijn kinderen geslagen. Ze hebben
ook op hen gespuwd. Toen ze de moeder wilden aanpakken stopte de trein en
ze profiteerden van dat moment om af te stappen. Er was niemand anders in
de trein. Aangezien hij zijn familie niet kon achterlaten in de trein, wilde de
vader de politie op een naburig perron van het station van Mechelen naar zich
toe roepen, maar de gebaren werden wellicht niet begrepen. Het incident
werd aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en aan het Forum der
Joodse Organisaties in Antwerpen overgemaakt.
93. 11/1
Antisemitische uitspattingen in een fitnessclub.
De Franstalige krant « La Derniere Heure » bericht over antisemitische
uitspattingen van een leraar van de sportclub « Passage Fitness », gevestigd op
de Kunstlaan in Brussel. Dit gebeurde toen hij in contact was gekomen met
een paar leerlingen voor het klaslokaal om 11u55, bij het verlaten van de zaal
BodyCombat. Toen hij iemand herkende, verklaarde hij : « Je ne te fais pas la
bise, je transpire comme un porc. Comme un juif » (« Ik geef je geen kus want
ik zweet als een varken. Zoals een Jood »). Ongeveer tien personen stonden
daar voor de volgende les. Op dat moment heeft niemand iets gezegd, maar
wanneer de leraar terugkeerde naar de groep, heeft één van de deelnemers van
de cursus hem gezegd dat zijn opmerking ongepast was. Hij antwoordde : « Oh
ça va hein, je dis ce que je pense ! » (« Oh, laat maar, ik zeg wat ik denk ») en
hij gaf ook zijn mening over het Israëlisch-Palestijnse conflict. De
verantwoordelijken van de club werden verwittigd.
94. 11/1
Antisemitische uitlatingen op de website van een Vlaamse krant
Talrijke antisemitische en negationnistische uitspraken zijn te lezen op de
website van de Vlaamse krant « Het Laatste Nieuws » (www.hln.be). Door de
internationale toestanden worden in deze krant een groot aantal artikels aan
het conflict in het Middenoosten gewijd en de reacties daarop blijven niet uit.
Bijvoorbeeld, een artikel dat handelt over de betoging gehouden door de
Joodse gemeenschap van Antwerpen, getiteld: « 800 mensen op Israëlmanifestatie joodse gemeenschap Antwerpen » lokt de nodige strafbare
commentaren uit waaronder dit: « Eigenlijk zou de Joodse gemeenschap deze
schade moeten vergoeden!! Zij zijn de oorzaak! ». Alle gelaakte uitlatingen
zijn doorgegeven aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. Dit laatste
heeft contact opgenomen met de moderator van de site www.hln.be teneinde
deze teksten zo snel mogelijk te zien verdwijnen.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/606044/2009/01/11/80
0-mensen-op-Israel-manifestatie-joodse-gemeenschapAntwerpen.dhtml#reactions
95. 11/1
Negationisme tijdens de Pro-Palestijnse manifestatie in Brussel
Tijdens de Pro-Palestijnse betoging die werd gehouden in Brussel tussen het
Zuid station en het Noord station op zondag 11 januari in de middag, waren
heel wat vaandels en slogans te zien. Buiten de vlaggen van de Hezbollah en de
Hamas, plus de nodige maar niet strafbare haatslogans in het kader van de
wetten van 1981 (racisme) en 1995 (negationisme) waren er ook spandoeken te
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zien waarop Israel en de Joden met nazis werden vergeleken. De internet site
www.resistances.be, die tegen alles wat naar fascisme ruikt vecht, heeft
beslist dat dit soort spandoeken niet alleen een vals beeld ophangen van het
Israelische-Palestijnse conflict maar ook door Israeliers en Joden voor nazi's te
verslijten een inbreuk zijn op de anti-negationisme wet van 1995 en zelfs op de
anti-racisme wet van 1981. www.resistances.be heeft aan het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen gevraagd om een klacht neer te leggen tegen de inbreuk
op de wet van 1995 tegen het negationisme.
http://resistances.be/propalantisem.html
96. 7/1
Antisemitische berichten verkregen via de internetsite van de
CCOJB
Een onbekende persoon heeeft een e-mail gestuurd naar de site van de CCOJB.
De tekst van het bericht was als volgt: « Dood aan Israel en joodse inwoners »
97. 7/1
Antisemitische bedrijgingen aan de VJSB
Omstreeks 10u25, heeft de secretaris van de VJSB (Vereninging van Joodse
Studenten in Belgie) een telefonisch bericht gekregen op de zetel van de
vereniging. Het ging over een man met een uitgesproken arabisch accent, die
zwaar uithaalde tegen de Joden in het algemeen. Hij verklaarde « zijn leven te
willen opofferen om het Joodse ras te bestrijden en te vernietigen » De
secretaris heeft geen gelegeheid gekregen om te kunnen antwoorden aan de
onbekende. Een klacht werd neergelegd bij de politie. (PV
n°BR.45.LL.003144)
98. 7/1
Vandalisme op de synagoge van Charleroi
Rond 10u heeft de lokale politiepatrouille tags opgemerkt op de voorgevel van
de synagoge. Men kon er woorden lezen als: « Hezbollah », « Israel » en «
Mort » (« Dood »). Een derde klacht is ingediend bij de politie.
99. 6/1
Gebruikers van facebook ontvangen antisemitische bedreigingen
Verschillende (Joodse) gebruikers van het sociale netwerk www.facebook.com
hebben antisemitische bedreigingen gekregen via berichten die in het
Hebreeuws geschreven waren en werden gestuurd door verschillende
afzenders. Het bericht luidt als volgt : « Dood aan Israel, dood aan de
soldaten, dood aan iedereen. Alle Palestijnse krijgers, van de Hamas tot de
Brigade van de Al-Aqsamartelaren zullen iedereen vermoorden ». Dit
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incident werd naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en de FCCU
(Federale Computer Crime Unit) gestuurd.
100. 6/1
Molotov Cocktails op de Synagoge van de Paviljoenstraat
Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag, werden vier Molotov cocktails
gegooid op de Sefardische synagoge van de Paviljoenstraat in Schaarbeek. Bij
zijn aankomst op woensdagochtend, vond de veiligheidsman één van de niet
ontplofte flessen, waar een vod aan zat vastgebonden en gevuld met een
geelachtig vloeistof. Andere flessen waren ontploft voor het voor portaal. De
vernielingen waren miniem : zwarte roet op de voordeur, het rubberen tapijt
werd verbrand en een venster beschadigd. De politie is ter plaatse aanwezig
geweest en heeft een proces verbaal opgesteld. (PV n° BR.L.6.000920/2009)
101. 6/1
Antisemitische uitlatingen op de site van een Nederlandstalig
dagblad
In het kader van een artikel verschenen op het internet van het vlaamse
dagblad « Het Laatste Nieuws » over de veroordeling door Karel de Gucht,
Minister van Buitenlandse Zaken, van de escalatie van het geweld in de
gazastrook, hebben we verscheidene commentaren kunnen constateren, zoals
dat van een zekere Yvette Van Hauwe uit Brussel die verklaardde : « Heb je
nog nooit afgevraagt hoe het komt dat er geen enkel slachtoffer van 9/11
torens van joodse godsdienst was ? ». Deze uitlatingen halen de oude
complottheorieën weer naar boven. Deze zaak werd doorgegeven aan het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/595315/2009/01/0
6/De-Gucht-veroordeelt-escalatie-van-geweld-in-Gaza.dhtml
102. 5/1
Antisemitisme in een gemeentelijke school in Brussel
Een klein Joods meisje van 9 jaar, leerling van een gemeenteschool in Brussel,
werd het doel van antisemitische pesterijen door « medeleerlingen » van
Marokkaanse afkomst. Heel de eerste schooldag had ze recht op uitspraken in
de stijl van: « Wij houden niet van Israëliërs, maar we houden wel van jou »,
« De Joden stinken, de Joden zijn vuil, ik hou niet van Joden…». Dit incident
werd overgemaakt aan de leraren en de directie die heel goed gereageerd
hebben en de daders gestraft.
103. 5/1
Synagoge van Charleroi bekogeld door stenen
Voor de tweede maal in een week, werd op de synagoge van Charleroi
vernielingen toegebracht. Stenen werden op het gebouw gegooid en ramen
werden ingeslagen.
104. 5/1
Poging tot brandstichting op de liberale synagoge in Brussel
Maandag in de vooravond hebben onbekenden brand proberen te stichten aan
de liberale synagoog in Vorst. Het incident veroorzaakte lichte schade
(brandsporen op de deur).
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105. 4/1
Stenen gegooid op Joodse school in Brussel
Zondag avond rond 23u, werd een steen gegooid in de richting van de
veiligheidscamera van het Maïmonide Atheneum, een Joodse school in
Anderlecht. Vroeger in de avond werden er eieren op hetzelfde gebouw
gegooid. Er zijn geen schade.
106. 4/1
Antisemitische uitlatingen tijdens een manifestatie in Brussel
Omgeveer 1200 personen hebben deelgenomen aan een antiisraëlbetoging aan de Beurs in Brussel. Verscheidene slogans tegen het Joodse
volk, de Europese Unie en Arabische regeringen werden gescandeerd. Men
heeft er ook Hamas en Hezbollahvlaggen, portretten van Hassan Nasrallah en
stikkers waarop de Israelische vlag met Hakkenkruis in plaats van de David
ster op staan kunnen waarnemen.
107. 3/1
Antisemitisch aanplakbiljet op een elektrische cabine in Brussel
Er werd een antisemitisch aanplakbiljet gevonden, gekleefd op een elektrische
cabine op Huysmanslaan in Elsene. Op dit aanplakbiljet, werd geschreven de
volgende woorden : « Kill Jew it will save your soul » (« Dood een Jood en uw
ziel zal gespaard worden »).
108. 3/1
Poging tot brandstichting tegen een huis van een Joodse familie in
Antwerpen
Zaterdagnacht hebben onbekenden brand proberen te stichten door
brandende vodden met brandend vloeistof in de postbus te plaatsen van een
Joods gezin. De brand is vanzelf gedoofd. De politie neemt het incident ernstig
op en doet voort met het onderzoek.
http://www.gva.be/palmnieuws/article.asp?AID={DD619826-CC14-4CA480DD-01954D58266B}&RID=119
109. 2/1
Bedreigingen aan het adres van Joden op de internetblog van een
joodse krant uit Antwerpen
De hoofdredacteur van het joodse maanblad Joods Actueel heeft een tiental
bedreigingen op zijn internetblog teruggevonden. De afzender van deze
bedreigende berichten verklaart dat hij de dood van Palestijnse kinderen uit
Gaza gaat wreken op joodse kinderen uit Antwerpen, « kind om kind ».
Bovendien heeft hij de acht medewerkers van Joods Actueel rechtstreeks met
antisemitismebe@hotmail.com
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represailles en zelfs moord bedreigd. Zo verklaarde hij met hen en hun
kinderen te zullen beginnen. Hij zei ook nog dat de Joden nooit meer veilig
zullen zijn in Antwerpen en dat « men » alles zou doen om zich voor de
Palestijnen te wreken. Dit bericht werd overigens afgesloten met « Lang leve
Hitler ». Een klacht werd ingrediend bij de politie. (PV n°
AN.45LB.000882/2009)
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/589727/2009/01/04/Joo
dse-gemeenschap-Antwerpen-ontving-doodsbedreigingen.dhtml
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/antwerpen/090105_bedreiging_

